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ΒΒΑΝΟΙΒΟΟ - ΒΥΒΟΗΕΙΕΒΟ 
ΜΥΝΕΗΙΒΝ- ΒΟΝΝΕΝΘΙΝ ᾿ 

ΟΥΙΝΟΥΕ ΟΤΎΒΤΗΑ ᾿ΕΧΑΟΤᾺ 

ΘΟΒΑΤΥΎΠΑΝΤΥΕ 

ΕΧΤῚ - ΡΕΙΝΟΙΡΙ͂ΝΝ 

ΡΙΠΝ᾿ ΥΟΤῚΒ - ΡΕΟΘΕΟΥΝΤΥΚΒ 

ΘΙΒΟΙΡΥΙ . ΡΙΕΝΤΙΞΘΙΜΙ 

ΟΘΕΟΒΟΙΥΒ ΚΑΒΟ ΕἸΙΟΒΕΝΤΙΝΥΒ 

ἘΒΑΝΟΙΒΟΥΚ ΗΈΞΤΕΝ ΟΟΝΕΊ ΕΝΤΙΝΥΒ 

ΘΟΡΟΞΒΕΌΥΒ ΚΕΝΤΕΝΙΟΗ ΒΟΝΝΕΝΒΙΒ 

᾿ ΤΗΒΟΡΟΒΥΒ ΝΙΒΒΕΝ ΘΙΙΒΒΥΙΟΕΝΒΙΣ.. 

ἘΞΙΘΕΒΙΟΥΚ 1,..ὄ Β. ΡῈ ΒΙΞΒΙΝῈ ΒΕΒΟΙΙΝΕΝΒΙΒ 

ΟΑΒΟΙνΚ ΟΑΔΈΒΑΒ ΝΕΟΥΙΌΕΝΒΙΞΒ 

ἘἨΕΙΝΗΉΟΙΌΥΚ ΒΟΜΒΕΒΟ ΥΙΤΕΒΕΒΟΈΝΕΙΒ 

ἘΒΝΕΒΤΥΚ ΠΙΒΕΗ͂Ι, ΒΕΘΒΥΒΟΘΈΝΕΙΞΚ 

ΤΟΑΝΝῈΚ ΓΠΙΒΎΖΜΑΝΝ ΒΟΝΝΕΝΞΒΙΞ 

ΟΥΑΙ ΤΈΒΥΒ ΟΥΤΟ ΞΥΥΤΥΘΛΑΕΤΕΝΒΙΒ 





5. ΗΥΡΘΙΪ αἱΐὰ ἃ ΟΔΙ] ηΐοο ἀἰβοῖρα]ο 5110 5᾽ ΤΡ ]1Ο] 

Π60 5'ηθ6 ἔγιαοῖαι Πἰβίουίδθ δϑηδύταΐα ἀαοθαβ δὰ ΠΟΒ 

ΟΟοαϊοΙθα5 ῬΘΙΆΘηΪ.. ΟΠΟΥΆΙΩ ΡῬΥϑθβύθϑη οὙ οὐ δοίδίθ οἵ 

Ῥγούΐο οϑῦ Ραυ βίη πα 5 ὈΥΙΠοΐπθοδθ πϑύϊομββ 1488 

(οἵ, ΟἸηομῦ Πυυοηξαῖγα βοηνην. τὶ Θ2) ΤΙ ὈΥΔ δ ΟΘ 8. ἀΠ8 

Θδαπθ ηἰτ[αἸββϑίτηδ 8 5860. ΧΙ ὈΪΠΪΒ ΘΟΙ ΤΉ ηΪδ5 6 1- 

ΒΌΌΠ) ὕπΠἢ ΧΧΧῚ {Ὁ1ὺ ΧΧΧΙΠ ἰΐα Βουρύαβ, αὖ ἰηΐγα 11- 

681 5110 απούίδηη [ἰτ6γ86 Ὠϑούθδηΐ. 8118 τη ηῈ8 

τιοϑύϊρία ΠΟ ΔΡΡδιθηΐ, ηἰδὶ αποα τηϑρὶηὶ πο {Π|1Ὸ 

ΤΘΟΘΏΓΟΥΪΒ δοὰϊ ποίαϊδθ δαρίοίδθ βαηῦ. πραὰθ οαα8- 

Του πἰοπαμη ποΐδθ ΟΟΟΌτιηδ. ομηἶΐα ἔδοῖθ οϑυΐθατθ 

ἸΘΡΌΓΘΗΙΣ, Ηἶδὶ ὈΥΪΤΪ ΡΔΡΊ ΓΤ ἰηὐθ ΟΥ̓ ΠῚ ΘΙΒᾺΒ 

ΤηΘΟΥΘ. ΟΟΥΤΡΟΪ β5θᾷθρ6 δὰ ΡὈΪδῃθ ἃ Ῥᾷθῃὴθ βδαδ- 

τυϊβδθηῦ. 564 ἴῃ ἢδο ααἰάθῃη οοαϊοὶβ ρᾶῦΐθ Ὀ]α  τηἃ 

διαῦ Ιρ88 αἰβρίοὶ ροββαῃΐ δαΐ δάπθυβαθ ραρίηδθ ΡΤ ϑϑἃ 

ΘΙ ΠΓαγ. οοαΐϊοθη ὈΥηοὶρίο οὐ ἥπθ τὰς] 81η- 

ΡΠ ΒΒ ΤΘΠΟ]ΟΡΊ, απαοα ΒΘ ΠούΟΥ ΠῚ ΤΙ Θη 515 ἱππὶϊ αἰΐαβ 

8.0 ἰἸαπθϑ Θοηρ] οί θαῦθ, ραγύθιῃ Γαἶβ56 ΠΌΤ ΘΥΒ ΟΥ̓ΪΠΪΒ 

ᾷ.--μβ) ἀοοΘΙ τ", απὶ 5 Πρ 15 αἰ015 Δα βου ῖρο βαμῦ, ΡΓδ6- 

ἴθ γθδ ἴῃ ΤΔΥΡΠ 6 ΒΌΡΘΙΙΟΓΘ αἰθ6 Τ᾿ 8515 ᾿ηαἀϊοαίο, ἰηἰ 1 

ἔδοὶῦ αἰΐω 5. ΤΙ ΥΟΠΟΠΐ5. ἀθοίμηο βοχύο τη θη βὶ8 αἰ ο6]6- 

Ὀγαῖὶ, ααδθ ἱπύορΥὶ ΤΩΘ ΠΟ]ΟΘῚΪ αἰοοβίσηδ ποπδ ἔαἰΐ, ἈΡΊΉΘ ἢ 

οἸδπαϊς 5, Τοδηηΐβ ΟΠ βοβίοιηϊ ὧ(θ 8. [α]δηὶ Ἰδπαὶ- 
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Ὅὰ5 ΠοιηΠΠἊ (Ρ. 114---1 88), οαἱϊ ΡὈΥΪμηα5. οὐ αἱοθβίτητιβ 

11] ἀἰθ5 βοου δύ. ἔδθγύθ αϊμηϊαΐδιη ἰού οοαϊοὶβ 

Ῥδυΐθιῃ ΠπηῸ 5. Ηγρϑίϊ αἰδῶ οοουρϑῦ (Ρ. 84---141), αὰδ6 

ΟΠ) ἰρϑϑ τη Θη 515 αἴθ ΠΟ ἰηδίρηϊῦα, Βθρυϊηο ἀθοΐσηο οὗ 

αἀποαθαϊοθβίγηο ᾿π θυροπδίαι, 111 5ῖη6 αἀαρίο {ΠΌΘη δ, 

οϑύ, 1. 6. οἱ αὰο ϑὐΐδη) ϑοοϊ βία τη ΘΠ] ΟΥ 81 β8η οὐ] ΤΘΟΟΙ. 

οοαϊοθιῃ ᾿ηἰογοθαθητ θα ααἱ ΤΟ Ό5 αοιτηϑηΐδθ 6 411186- 

αἂὰθ ργύϑθϑαηῦ [1 ὈΘΓΔΙ ΘΙ ΠΟΌΪΒ ΒΟΠΉΘΙ {ΓΘ ΒΙΉ ΒΒΌΤΙΩ. 

ααϑ' Ῥούαϊτητι5 αἰΠ]ρΘηὐΐο, Ομ] Πγὰ8, ΟΟΠ]ύαμ, πΠ6 αὐἱϊᾶ 

ΟἸἰ Γαι", γορούϊα ἸΘούϊοηΘ Θχ ΒΒ  Π108. 

ΑἸίο' οοᾶθχ, οαΐὰ8 δαουγαῦββίτηϑιὴ οοη] δ ϊοηΘη Α}- 

τοῦ Τ᾿θίθυῖοη οὐ Ἡθυτηδηηὶ ϑοῆοθηθ ὈΘηΪρ 5. ΘΥΡ δ, 

ΠΟΒ δηΐϊτηΐβ ἀβθθιηθβ, Ν ῦϊοδϑη τ 5 οϑῦ ρου. 1001, ἢἷὸ 

ΠΌΘΥ ΤΠ ΥΔηϑοΘα. βϑθοῦϊο αὖ παἰαρίανῦ αἀποαθοΐτηο 

ΒΟΙΙΡία5. αἰΐαϑ8 Βϑπούο ἢ ΤΏΘη856 ἰθπἰὸ ΟΘΙΘΌΓ ΟΓΌΙΩ 

οοπύϊηοί ἢ, 8---599450, ργίτηο Ἰοοὸ Ἰϑρίταν ἔν, ὃ μαρτύριον 

τῶν ἁγίων μαρτύρων ἰουστίνου χαρίτωνοσ χαριτοῦσ 

παίωνοσ καὶ λιβεριανοῦ μαρτυρισάντων ἐν ῥώμη πρὰ 

1ε ἰδὼν ἰουλίου [564 βαργα βου Γ τουνίου ἀ], ἴπο. 

Ἔν τῶ καιρῶ τῶν ἀνόμων ὑπερμαχω (5160) εἰδωλολα- 

τρείασ κτλ. αἱτίπηὰ οϑὺ αἰΐα. 5. ἩγΡδΙΪ ([, 2891), οαἱϊ 

Δα βου ἰαν τοῦ αὐτοῦ μηνὸσ λ. ῬΓΔΟΙ πη ἢπαΐα 

ΤΠ ΠΟΙ]ΟΡΊΟ βοηθᾶβδο ἄπ86, ἴῃ ααἱθὰβ Θοοϊοβί αϑύϊοω Γθοθη- 

τον ἸΘριη 1}, ΘΧΟ ΘΟ οοαϊοὶ Βα Ὀ] οἰ} 5] ορο ΠἰΓο- 

ΓᾺΠῚ 6 5. ΤΏΉΘΟΙ βου !ρίογαμῃ, ἔ. ὅθ᾽ Βασιλείου ἐπισκόπου 

σελευκίασ ἰσαυρίασ εἰσ τὰσ πράξεισ τῆσ ἁγίασ ἀποστόλου 
καὶ μάρτυροσ θέκλησ συγγραφικῶ χαρακτῆρι, ἀοίῃ 4115 

Ἰη θυ Ροβ 5 ἢ. 5864: θαύματα τῆσ ἁγίασ πρωτομάρτυροσ 

θέκλησ, ααπἱ 61 αἱδπηα οοαϊοίὶ ραρίπα ἔ, 5900 ἴτ- 

Ρουϊθοίαβ δοσυτηρίαγ. 6 ῥὈγυϑϑίθυ. ἤππὸ ἀοίθοίαχῃ 

οοὐθχ οὐϊδιη 81115 Ἰοοὶβ ΒΟ αἿβ. ρυϊαδίαβ δῦ. απδύρυ- 
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ΟΠ] ΠΕΠΊΘΙἱ ἱπίτγἃ τηϑπο]ορίοηῃ ([, 5-.-994} Θοηβρι οἴ πη- 

[Σ Α ἀϑαὰθ δᾶ ΜΕ, ρϑὺ ἰούμμη οοἀΐοοιῃ (ἔ. 5---990) 

Α---ΝΕ: ἰπἰογοϊαογαπῦ Ἰρὶῦαν ἴῃ τη ΠΟ] ΟΡ ΧΧΥῚ ΒΟΠ 686, 

ἱ. 6. ασαοπίϑιη απδίθεπΐοπὶβ ΜῈ αἱτπὰ6 ἀπδθ 5οη6α86, 

ααϊρρθ πδοῦδθ, ΤΓοϑθοΐῖδθ βαηΐ, 1 ΘΡῪΙ {65 αὐδίθυ ΟΠ 65 

(ἢ Πῖβ5 βθουπαᾶπβ οὖ απδιΐτι5). 564 αἰΐωα 5. Ἡγρϑίϊ,, 

ααδίθτη ααϊάθηη 1 ΓαΥΪὰ5 ἀθαθγαῖ, ᾿ηΐθρτα βουιαῖα θϑί. 

ὭΘαῸΘ ἰδιθη ἰηΐθρΥΟ ΔΙΟΠΘῦΥΡΟ 1ΠῸῚῚ πιϑαμη 6586 ἰη66 

ΔΡΡαγθῖ, αυποα ρΡδυΐθι 8815 τη ρΉ 81 οὕὑτὴ ΗἩνΡδΙΪ Πο- 

τη]ἶα (Ρ. 80, 298---Θ4, 19 οοαϊοῖδ Ῥαυβ᾽ 1), βίη ἀπ 10 ἴπ- 

ΘΡΎ ΤῸ Π Δη Ια] ΟΥ 5 ΘΧΘΙΏΡΙΪ απϑίθυ ΟΠ θτὴ 51η6 Ἰδοῦ ηδ6 

πα ϊοῖο οὐλἱ Ὁ. ΟΥ̓ΠΟΡΤΔΡΗἾΪαΘ οῦ ργοβοαΐαθ ΠΘρΊΘρ ἢ 18- 

ΒΙτητι5 ἔαϊῦ ΠΌΤ ΔΙ. 

γυΐϊαβαθθ οοαϊοῖὶβ ΘΟΙΏΤΊΠΠ6 ΘΧΘΙΡΙΔΥ ἔαΐἶβθθ ἰᾳαπ6 

διὉ δαϊζουῖβ οαΐὰ5 δὰ Ἐπιγομαμη δρίβία!ϊα Ῥγϑθυη {πὰ Ὁ 

Ἰθούϊοηθ ἴδτὴ αἰ ΠΟ ΒΌΙΩ 16] ΘΧχ ἢἰβ ΗἩυραῦϊ ὉΘΥΌΪ5 ΟΟ]]]ρ ἃ 5 

ααδ86 Ρ. 102, 18 τοίογαηϊαῦ: οὗτός ἐστιν ὃ ὑπὸ τῶν 

λῃστῶν δαρείς, τῶν δαιμόνων, καὶ ἡμιθανὴς γεγονώς" 

τούτω ποιήσωμεν ἔλεος διὰ τὸν θεόν᾽ τὸν γὰρ ᾿Αδάμ, 

περὶ οὗ λέγει τὸ εὐαγτγέλιον, ὃ κύριος ἐλθὼν 

ἐλυτρώσατο διὰ τοῦ βαπτίσματος, ἐν ὦ βαπτίζονται οἱ 

πιστεύοντες εἰς αὑτόν. Αἀδ6 Ῥδαϊαβ: ἀροβίο!πβ τη6ῃ- 

ΤΠ ΟΠΘ δοὶϊῦ, πο ΘΔ ηΡΘ] πὶ (Πδιη [ι0. τπ 98. ΠΘΙηΟ 

ἢπὸ τϑίθυθῦ). δὖ οχ Θαδηρο ο [πιο χ 80---ϑῖ ποίαβ 

οϑῦ Ποῆο 116 ἃ ᾿Ἰδ ΤΟ Ϊ θ5 τη816 πηπ]οαΐτιβ. δρρᾶγοΐ 

ϑ]οββοιηδ περὶ οὗ λέγει τὸ εὐαγγέλιον «ἃ βαροτίοτα ὃ ὑπὸ 

τῶν λῃστῶν δαρείς ΡοΥ ΓΘ η5 ἃ βίαρίο ΠΙΌΤαυῖο [8150 

ἸοθοῸ ᾿πβϑυθατη 6556. ΠδΒΟΙδαΙ οὐΐδτη 46 ἰπ ουρυίδιηθηΐο 

Ἰαϊσομπθτη τῶν δαιμόνων 5αβρίοῖο οἰπβάθιη οὐἱρίηΐϊβ. 5ϑᾶ 

ααδιητιῖὶβ οορημδῖοβ 6556. ΠἸΌΤῸΒ ΠΟΒΙΓΟΒ οοηβύθῦ, ΠΟ. ἴδ- 

ΤΏΘῊ ΥἈΠῸ ἸΟΠΡῸ οἰθμ ᾿πΐον 56 αἰββίαθηΐ, πὖ 5ο16ὕ ἴῃ Ποὺ 
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τη ΧΊ 6 Εἰ ΘΥΔΙ ΠῚ ΘΘΠΘΙ6 ΠΟΥ ΔΙ ΟΥΌΤΩ 1ΙοΘη α ΡΟ, ΔΒΒΑΥΙῚ. 

“86 ΘΟΠΙΓΟΌΘΙΒΙ8 6 586 Ρ06 ΟΟΥΒ 5106 ΒΘ ΤΟΙ ΪΒ 5116 θη ΐθη- 

{18.686 1Π610115 αἰβοθρίδυϊ ρούθυδηῦ: ΠΟ Ῥϑῦοἑβ ΙΟΟΙΒ ΔΠΟΘΡΒ 

ΒδοΡοραῦ ᾿παϊοίατη. ἴῃ ἢΪ8 ἱρὰ οοαΐοθιη ῬΑΥΙΒΙ ΠΌΤ 

ΒΘα ΘΠ απ 6586 Ιου ἀπκχίτηθιβ, ααΐρρθ αὔθ 

ὉΠηΪηΟ οὗ Οδ ϊηοὶ ἀϑῦρθῶ ἰπίθρουίοῦα βουαβ86. δῦ ΟΥ- 

ὑπορυρῃΐαθ δίαθθ ργοβϑοάϊδθ δαοαγδῦϊουθη ἰθβϑύθιῃ 6586 

ΠΟΘΪ5. ῬΘΥΙΒΌΔΒΘΙΪ 18. 

υΐ ἀπὰ5 δᾶππο αἰΐδμῃῃ οαϊαϊ 8161 ΡΔΡΘΌΤΟΟΘὮ, 

ὉΠ οΘίθγοα ἶη ΘΡΥΘρ 5 5648 Ο,ᾶΘΟΘ ῬϑύΆτη ἀοοσίαδ, ἴῃ 

Αοἰβ βᾶποίουπτῃ πὴ. ᾿πηΐ} 00]. τα Ρ. 308---849, ἀρορτὰ- 

ῬΠΟ ὀοαϊοὶβ ν ύοδηϊ 885 οϑῦ: αὐοα αα8 1 ΤΠ]ΘΠΔΟΒΤΠ 

ἔΌΘΥΪΌ, 16] οχ δαποίδιοηθ οὐἸἴοα ποβίγα [8 0116 οοΟρο- 

ΒοΘύα", Οὔ δὶ τη ϑη 6 ϑῦοϑ ΟΡΘΥΘΙΓΠ ΘΥΓΟΙῸΒ Ρ]ΘΙΌΒΟΤΙΘ 

ὑϑοθηοβ 6556 ΟΘΗΒΆΪΤΗΤΒ. 

ΝοΡΐβΒ ἰρὶαῦ δὰ οοαΐϊουση ἤδθιη (δ ϊηϊοὶ 1106. 

ΓΘΟΘΗΒΘΗΘΌΒ οὐαῦ οὐ θιηθηαδηᾶθιβ. ἴῃ αὰἀἃ 16 Πᾶθο 

ἸηδΧίτηθ αἰΠοὰ]α5 Γαϊ, αὐαοα φαϊτοηθ ἀπῖθαθ ΠΟ 

αὐΘΌΘΙΠΙΙ Ηἶδὶ ὍὯΠῸ ΘΧΘΙΏΡΙΟ δαῦ αδἰΐθο. ἰριτα [8- 

ὈΟΙΘΙ ἰηΐθ ΠΟ Ῥδυ 1 ΔΡΟΡΎΔΡΗα οοηΐϊθοίμηθβ, 8- 

ΘᾺ} ἴῃ αἀὸ οοαϊοαμη Ἰρούϊο δαποίδυθίαυ, ΘΙ! ΘΓΌΤΩ 

αποα οροΥΐβ ὑγδᾶογθίαυ. β'ηρα} 15. ἀθίποθρβ ΡΙΔρ 15, αὖ 

ααϑθαὰθ οχ οἰποίηδ ρυοα δ, ΓΟ ΒΘ 15. ̓ Π οΡ οίδη α 15 

ΘΙ] δ η 415 Οροσδ οοπϊπποῖδ βύπ αἰμγαβ, ρου γδοίαϊαβ δα- 

πούΐϑαϊτηπ8, δα ποίδαϊεαβ αὖ ἰῃ οαἰ ΟΠ }5 ΤΟΥΤηΔ1 ΤΘαΙΘ ΓΘ η- 

1 ΟΡΘΙῚΒ τϑαα᾽αΐμητι5. ἰδ ἸΘΓῸ Οὔτ ὑγρὶ ἀθῆοουθ οοθ- 

Ῥἰββθηΐ, δῃηύθαθπδη) ούαϑ ΠΟΥ Δ ΟΡΘΥΪ5 ἀθϑου ρα οϑϑϑϑῦ, 

τ814 6 ἀο]θιηὰβ οδαϊτοποιὴ 1 Γοϑυϊ πη ἄϑτη ἔπα1556, αὖ βα 

ῬΙΪΉΟΒ αἀδίθγ Ομ 5 ΘΧΡΟΙ]ΪΘΠα085 ἔγπιοῦαβ ΟὈΒΘΙΔΌΪΟΙΪΒ 

ῬΘΙ τούτη ΠΥ απ οοη τ ππδίδθ πο τοαπηδδγθῖ. βίο θαθ- 

ηἰΐ πὸ δ6, 11 οἀοτγοίαν ὅπως. ... δημάναιμι τῇ εὐλαβείᾳ 



ΙΧ 

ὑμῶν τὴν... . Ὑπατίου πολιτείαν : ροβῦθα ἀθηηαπι ἰΠ16]- 

Ἰ6ρῚ ρούαϊύ οὖ ορίαίιαὶ! ἀϑατη ἢαΐϊο ΒΟΥ ΡίΟΥῚ ὑδηθαμ ΟῚ 

Θχοϊθαΐββθ οὖ βοηϊθηςίαϑ ἤπ8165 οοηϊαποίίομθ ὅπως π6] 

ἵνα ἱπίχοἀποίεαδβ, Βα 8 ἃ ῬΡΥΘΘβΘηὔὶ ΘΙ ΡΟΓΘ 5.6 ἃ ΡΓδθίθυ- 

ἀτο ρΡοπηαθηΐ, τἰΐθ οοηϊαπούθτη Ρ]ΘΡ τη δου δῦ γϑοὶ- 

ῬΘΙΘ. ἰρίταν αποᾷ 10 Ὁ] ργαθθηῦ σημᾶναι καὶ ΘΟΥΤΊΘῚ ΠΟῊ 

ἀθθαΐ ηἰβὶ βίο ὅπως... σημάνω καὶ τῇ εὐλαβείᾳ ὑμῶν 

κτλ. οοηΐγτα ροβίαπδημ οοηβίδῦ. σα} ΥΔῚΪ56 ΘΧΘΙΏΡΙΪΒ 

ΔΌΡΥ ΘΗ ΠῚ [ΘΙ ΡΟΥΔ]6 ἃ (δ ΠἸηΐοο πϑροθραΐαν, Παθηῦου 

οἵ, 10 ὠγκωμένην τοϑύϊταϊ ροίουϊδ, οατὴ πἴοτσαθπθ Π1ΌΘΓ 

ὀγκωμένην ἰδδίοίαν. ρουϊημᾶθ ἴῃ 81115 το 8, ποαῦ ἀ8ὰ 

ΤΘΟΘη ἾΟΥΘ δοουβαύϊαὶϊ ὉΘΥ 56. οοηθύϊααμη πα αδύϊ  }Π} 

Ῥοβοθῃηθ θυ Δα Οὐ 1 οὐ ργοπομίηπη) αὐτοῦ ἑαυτοῦ, 

ΟὈΒΘΥτιαύϊο ΒΘΥΤΠΟΠΪ5 ΟΟΥΓΪΟΥΘΙῚ ΠΟΙΤΊΔΙ ΒΌΡΡΘαϊΓΑΓΘ 

Ρούαϊδ, αὰἂὰ ααδηΐαχη βου ρου! απϑηΐαμη 11 ΤΑῚ 115. ̓ ηρα- 

τη ππ οϑϑοῦ ἀθῆηϊγοῖαῦ. ΠΟΡΪΒ ᾿ῃύθ ἢ ΟΟΠΒΕΠ 5 

ταἰϑατη οδύ ἱποοηβίδϑηϊδθ ΟΥ̓ Θ 8αγ 6 γ6. απδ 1 ΟΤἃ- 

Ὁἰ0ὴη 6 δα πρϑίθυθιη ΒΟΥ ἾΪ5 οΥαΘοὶ τορι] Θχίροηᾶδ 

ΒΟΓΙΡΟΟΓΘΙ ᾿ἰΡΒΌΤΩ ἔθη θ ΟΟΥΤΊΘΘΓΘ. 

Τὴ οΥ̓ΠΟΡΤΔΡΗΐΪα οὐ ργοβοαϊῳ ααϑηΐαμη ἤθυὶ ροίαϊῦ 

οοαϊοθτη ῬΑ βίπαπη ἀποθιὴ βθοῦῦ Βασησ5, οαΐὰ5 ΡΔΡΊΠἃ5 

ΠΟΒΟΙΒ ΔαΒοΥΡβίσηθβ. ἃ αὯὸ ὉὈῚ Τροθϑβίσηθιβ, δα πο- 

ὑδαϊΐμη 5 16] τηϊη αἰΐ85 Ῥγοβοαΐαθ, ἢἶδὶ ααοα οαπὶ ἃοοθη- 

τπ| Δ αθγο ΠΥΡᾺ 5 ΟὈἸΪα8 οϑῦ δαΐὺ ροβῦ ἀοοθμ Εἰ] {1 Π)ἃ 

5. Πα ῦα οΟἰγουτηἤθχϑη δἃοοθηθα ΘΟ] 086 βουαδαϊζ, 

1ᾳῈ. σ'θπι5 δἰΐω Ἰδοθυθ τη 8] αἰ μλ8, Π6. ΠἰἶΠΪΒ Το] δύ 6586- 

Τη8. οοαϊοὶ γαύϊοαδπο Πα αβιηοαϊ ΘΥΓΌΓΘ5. α88165 βαηῦ ἣν 

ῬΥῸ ἦν, ὧν ρῖο ὦν, ἡἥγάπα ἡξίου ορῦ. 50116 1065 6556 

ἢοΟ Ιοθὺ πο ηἶβθ86. βαύδ δα ἰύ. 

Τηαϊοῖ 8 ΠΟΡ ΠΤ], ΘΙ ὈΟΓ ΤΏ, ΟὈΒΘΙ ΔΙ ΟἾ5. ΘΊΔΙΩ- 

τηδύϊοδθ δαϊθοῦβ, ῬΥΔΘΙβ58185. ὑθβυϊ τη ἢ 85. οὗ ΘΙ ΡΟΓΆΙΩ 



Χ 

τ Όα]ῶ ΓΟΙῸ ἀΘ Όϑηητ5, αὖ ἸΘΟύ 5 Τηϑίθ 65 ᾿ητουρυθίδίϊο- 

πἶβ ῬΥϑϑδίο δϑϑϑῦ οὖ δα ΒΟΥ ΘΙ 5860 }}}} ν Δαουγ αὐ 5 

ΘΟΡ ΟΒΟΘΉΘ ΠΤ 5 ΌοΪα ὁοη ΘΥθίαυ. 

ϑοα ἤπθιη ργϑϑίδῃαϊ! ἔβοοΥθ ΠΟ ὈΟΒΒΌΆΙΙΒ αὐΐῃ 

ααδηΐῷ ΠΟΥ αῖθ ἢοῸ5 δαϊαποῦῖῦ ῬΥδθοθρίου ποβίρθι 

αἸΘου βίη ΗΕΉΜΑΝΝΥΚ ὙΒΕΈΝΕΝ, ΤΟΟοΟΓ θη ααϑη- 

τη] ὰ6 οἱ ΒαΌθϑιητιβ ουϑύϊδη) ΡῈ Ό]1οΘ ῬΥΟΠίθδιη Γ. 

ΒοΠη8Θ6 ΠΟΗ. ΔΡΌΥ͂. ἃ. ΟΙΟΙΘΟΟΟΙΧΧΧΧΥ, 



ΑἸΠΙΟΕΥΜ ΒΟΒΙΡΤΌΟΒΝΥΜ ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ 

Ὲ ΒΥΕΊΝΟ ἘΤ ΒΥΕΙΝΙΑΝΙΒ 

Ι ῬΑΙΤΑΘΌΙΥ͂Β ΑὉ ΓΙΑΥΘΥ͂Μ 6. ΧΙ ἴῃ ΜΙρυοὶ Ῥαίγ. ατ. ἴ. ΧΧΧΙν 

Ρ. 1084: οὗτος ὁ μακάριος (ΑἸητηοὨΐτι8 αϑοθία ἀθρουρύϊπι5) πολ- 

λαῖς ἱκεσίαις καταδυσωπηθεὶς παρὰ Ῥουφίνου τοῦ κατ᾽ ἐκεῖνο 

καιροῦ ἐπάρχου τῶν πραιτωρίων, εἰς τοὺς καιροὺς ἐκείνους ἐλ- 

ὅ θόντος τοῦ μεγάλου ᾿Αμμωνίου ἐν Κωνσταντίνου πόλει διὰ χρείας 

τῶν τῆς ἐρήμου πολιτῶν, ἱκανῶς παρακληθεὶς καὶ παρὰ τῶν 

ἁγίων ἐπισκόπων τῶν ἐκ διαφόρων ἐπαρχιῶν καὶ ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς 

ἐρήμου συνεληλυθότων εἰς τὰ καταθέσια τῶν ἁγίων [ἀδοδύ λει- 

ψάνων)] οὗπερ αὐτὸς ἔκτισεν μαρτυρίου, ἐν αὐτοῖς τοῖς κατα- 

10 θεσίοις ἀποδέχεται τὸν Ῥουφῖνον ὁ ἅγιος ἀπὸ τοῦ ἀχράντου 

βαπτίσματος παρὰ τῶν ἐπισκόπων. ὃν ἐσεβάσθη ἀξίως τῆς αὐτοῦ 

πολιτείας, εἰς πάντα ὑπακούσας τῷ ὁσίῳ ἀνδρὶ ᾿Αμμωνίῳ. ὃς 

μετ᾽ ὀλίγον χρόνον κοιμᾶται, καὶ θάπτεται ἐν τῷ μαρτυρίῳ τῷ 

λεγομένῳ Ῥουφινίαναῖς. οὗ τὸ μνῆμα λέγεται θεραπεύειν πάν- 

τό τας τοὺς ῥιγιαζομένους. 

8 ρα. οὗ, αἰία Ηνρ. 66, 16---91] 12 ππὸ βρθϑοῖίδῦ τι. Ηυρ. 
66, 91---28 18 μετ᾽ ὀλίγον χρόνον ἰ6 ἔργα. ἀθεθῃηΐο ροϑί, 
8. 408 μαρτυρίῳ] ἰτηχηο μοναστηρίῳ οἵ, πι. ΗνρΡ. 198,4 οἱ 
181,24 

1 ΞΟΖΟΜΈΝΥΒ Πἰδῦ. 660165. ΠῚ 11,9--6 ἐπεὶ δὲ πολλοὺς ἔγνω 

(ΤῊ ΘΟΡΒΙΪτι5 ραίσασομα ΑἸθχαηασχίητι5) Ἰωάννῃ (ΠΥ βοβίοιηο 

ῬΡαίσσομδθ ΟΡο].) ἀπεχθάνεσθαι καὶ κατηγορεῖν ἑτοίμους, προ- 

διαθεὶς τὰ ἄλλα ἧπερ αὐτῷ καλῶς ἔχειν ἐδόκει, ἧκεν εἰς Δρῦν" 

ὅ Χαλκηδόνος δὲ τοῦτο προάστειον, Ῥουφίνου τοῦ ὑπατικοῦ νῦν 

ἐπώνυμον, ἐν ὦ βασίλειά ἐστι καὶ μεγάλη ἐκκλησία, ἣν αὐτὸς 

Ρουφῖνος ἐπὶ τιμῇ ἸΤέτρου καὶ ΤΤαύλου τῶν ἀποστόλων ἐδείματο 

καὶ ᾿Αποστολεῖον ἐξ αὐτῶν υὑνόμασε᾽ πλησίον δὲ μοναχοὺς 

συνῴκισεν, οἱ τῆς ἐκκλησίας τὸν κλῆρον ἐπλήρουν ... Θεοφίλου 
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δὲ ἑτοίμως σπεισαμένου (τοῖς ἀπὸ Σκήτεως μοναχοῖς) καὶ τὴν 

κοινωνίαν αὐτοῖς ἀποδόντος διελύθη τὖν περὶ Σκῆτιν ἀδικημά- 

τῶν ἡ ἐξέτασις. ὅπερ οἶμαι οὐκ ἂν συνέβη, εἰ συμπαρῆσαν τοῖς 

ἄλλοις μοναχοῖς Διόσκορός τε καὶ ᾿Αμμώνιος. ὃ μὲν γὰρ ἤδη 

πρότερον τελευτήσας ἐτάφη ἐν τῇ Μωκίου τοῦ μάρτυρος ἐπω- 

νύμῳ ἐκκλησίᾳ. ᾿Αμμώνιος δὲ ἔναγχος τῆς συνόδου παρασκευαζο- 

μένης ἐμαλακίσθη τὸ σῶμα περαιωθεὶς δὲ εἰς Δρῦν χαλεπώ- 

τερον ὑπὸ τῆς νόσου διετέθη καὶ μετ᾽’ οὐ πολὺ τελευτᾷ τὸν 

βίον καὶ πρὸς τῶν πλησίον μοναχῶν, ἔνθα δὴ κεῖται, λαμπρᾶς 

ἠξιώθη ταφῆς. 

οὗ, ΟἸαπαΐδητιβ ἴῃ πβηστη τι 448 φιὶ οἐ0ὲ ρῳγαηιααϑ, 
χιιῖὲ πον, οσοαοηέϊα ἐοηιρῖῖ5 ογγαΐιγα 8ιι05 οοδέγηιοῖέ οιἰηήγια 
ηιαῦθ5 ἴΘ6 ἀποστολεῖον τὶ ροβίθα πιῆ βαυοορπαρτιβ α6ρο- 
Βίσαθ δϑύ (66, 90). 

ΥΙΤΑ 5. ΑΥ̓ΧΕΝΤΙΙ ὁ.86 ἴῃ Μίρῃηοὶ αὶ οχιν 1408 κατήχθη ὁ 

μακάριος (Αὐξέντιος) ὑπό τε τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν καί τινων 

ἑτέρων λαμπρῶν ἀνδρῶν ἐν Ῥουφινιαναῖς πλησίον τῶν ἀποστό- 

λὼν ἐν τῷ μοναστηρίῳ τοῦ μακαρίου Ὑπατίου ἐπιτραπεὶς ἡσυ- 

χάσαι. ὑπεδέξαντο δὲ αὐτὸν μετὰ πλείονος χαρᾶς οἱ αὐτόθι μο- 

ναχοὶ σὺν τῷ ἡγουμένῳ, ἀνδρὶ τὰ πάντα ἐναρέτῳ καὶ χάριτος 

θεοῦ ἠξιωμένῳ ὡς ὄντι μαθητῇ τοῦ Χριστοῦ κτλ. 

δούπτῃη ἢοο οϑί ἃ. 401. 

1014. 81 Ρ. 14089 κομίτισσα δέ τις ἀκούσασα τὰ περὶ τοῦ μα- 

καρίου ἔσπευδεν ἀπελθεῖν καὶ προσκυνῆσαι αὐτῷ. ἦλθεν οὖν 

ἀπὸ Καλχηδόνος ἐν βαστερνίῳ, καὶ δὴ πλησιάσασα τοῖς ἁγίοις 

ἀποστόλοις κατῆλθεν ἐκ τοῦ βαστερνίου καὶ ἤρχετο ἐν τῷ μο- 

ναστηρίῳ. 

11. 89 Ρ». 14080 ἐλθὼν οὖν ὁ μακάριος ἐν τῷ μοναστηρίῳ 

τοῦ ἁγίου Ὑπατίου ἐν Ῥουφινιαναῖς, καὶ θεασάμενος πλῆθος 

πολὺ συνδραμόντας αὐτῷ ἐκεῖσε ἤρξατο πᾶσι παρεγγυᾶν τῷ 

[1]. τὸ] ἀπέχεσθαι τῶν θεάτρων κτλ. 

1014. 44 Ρ. 1418» ἐκ τοῦ εἰρημένου πολλάκις ἐμπορίου ἱῬουφι- 

νιανῶν καὶ τοῦ ἐκεῖσε μοναστηρίου παρεγένοντο πλείονες μο- 

ναχοί τε καὶ κοσμικοὶ ἐπὶ τὸ (]. τῷ) εὐλογηθῆναι καὶ ἀπολαῦσαι 

τῆς καλλίστης αὐτοῦ συντυχίας. 



ΧΠῚ 

1014. 45 Ρ. 14108 πλῆθος γὰρ συνήρχετο ἀπαραλείπτως ἐπὶ τῷ 

αὐτῷ, μάλιστα ἀπὸ Ῥουφινιανῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἐμπορίων, 

χάριν τῶν εὐεργεσιῶὼν αὐτοῦ. 

τπῖᾶθ ρυδοίθεθα ὁ. 42 Ρ. 14128 48 Ὁ. 1418λ. 

Ὲ ΙΒΑΆΑΟΘΙΟ ἘΤ ΑΙ ΜΑΤΙΟ ΑΒΒΑΤΙΒΥΒ 

ΥΙΤἹΑ 5. ΙΒΑΑΟῚ 0. 4 ἴῃ Αοὐἱβ βαιῃούοσ ἅτ τη. στηϑὶ. ὕ. γπὶ Ρ. 24956. 

ὁ τῆς εἰρήνης ἐχθρὸς Βελιὰρ προχειρίζεται σκεῦος ἴδιον ὡς δεύ- 

τερον Ἄρειον κατὰ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως τὸν βασιλέα Οὐά- 

λεντα.... ἐν τῷ καιρῷ οὖν ἐκείνῳ ἣν τις ἀνὴρ ἐν τῇ ἐρήμῳ 

τῆς ἀνατολῆς ἀγγελικὸν βίον ἐπὶ γῆς μετερχόμενος τοὔνομα 

᾿Ισαάκιος ..., ὃς κατὰ τὸ εἰωθὸς θείας οὐρανόθεν ἀκούει φωνῆς 

παρακελευομένης κατιέναι ἐκ τῆς ἐρήμου καὶ ἐλθεῖν ἐν Κων» 

σταντινουπόλει. ὃ δὲ μὴ ἀπιστήσας τῷ κελεύσαντι κάτεισιν ἐκ 

τῆς ἐρήμου κτλ. 

ΞΟΖΟΜΈΝΥΒ Ὠἰδύ. 660]. νι 40,1 ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ τῆς Κωνσταν- 

τίνου πόλεως (τὴρ. γϊοηῦ ἃ. 818 ἃ. ἃ. τιὶ 1ᾶ. ἴὰπ. δα ὈΘΙ] τὰ 

Οοἰπίοθχη ρτοΠοϊβοθη) προσελθὼν Ἰσαάκιος ἀνὴρ μοναχὸς τά 

τε ἄλλα ἀγαθὸς καὶ διὰ τὸ θεῖον κινδύνων καταφρονῶν ᾿Απόδος, 

ἔφη, ὦ βασιλεῦ, τοῖς ὀρθῶς δοξάζουσι καὶ τὴν παράδοσιν φυ- 

λάττουσι τῶν ἐν Νικαίᾳ συνεληλυθότων τὰς ἀφαιρεθείσας ἐκ-- 

κλησίας, καὶ νικήσεις τὸν πόλεμον. ὀργισθεὶς δὲ ὁ βασιλεὺς 

ἐκέλευσεν αὐτὸν συλληφθῆναι καὶ δέσμιον φυλάττεσθαι, ἄχρις. 

ἐπανελθὼν δίκην εἰσπράξηται τοῦ τολμήματος. ὃ δὲ ὑπολαβών" 

ἊἊἌλλ᾽ οὐχ ὑποστρέψεις, ἔφη, μὴ ἀποδοὺς τὰς ἐκκλησίας. καὶ. 

ἀπέβη οὕτως κτλ. 

οἵ. Τῃθοαογοθύτιβ ἰδ. 660]. τιν 84 φασὶ δὲ καὶ Ἰσαάκην᾽ 
σκηνὴν αὐτόθι μοναχικὴν ἔχοντα, ἐπειδὴ εἶδεν αὐτὸν (γ Α]6ῃ- 
{611} συνεξιόντα τῇ στρατιᾷ, βοῇ χρησάμενον φάναι: ΤΤ]οῖ βα- 
δίζεις, ὦ βασιλεῦ, κατὰ θεοῦ στρατευόμενος καὶ τοῦτον οὐκ 
ἔχων ἐπίκουρον; κτλ. [ΔΌπ]Ο8586 ἢᾶθο Θχοσηδαΐ βουϊρίου πἰΐδθ. 
6. ὅ---ὃ Ῥ. 2350 5α. 

ΥΙΤΑ 5. ΙΒΑΑΟῚ ὁ. 10 ρΡ. 2580 οἱ δὲ περὶ Σατορνῖνον καὶ Οὐί- 

κτορα ὑπαντήσαντες τῷ βασιλεῖ (Τ πΠροοᾶοβίο 1 ἃ. ἃ. γι ΚΑΙ. 

ἄθο. ἃ. 880) ἐγνώρισαν αὐτῷ πάντα τὰ κατὰ τὸν ἅγιον καὶ 
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ὁμολογητὴν Ἰσαάκιον καὶ τὴν προφητείαν αὐτοῦ, ἣν κατὰ πρό- 

σώπον προεῖπεν τῷ Οὐάλεντι καὶ ὅτι οὕτως ἀπέβη αὐτῷ. ὃς 

ἀκούσας ... εὐθέως... ἄγειν προσέταξεν κτλ. 

ἸὈάθι 14 Ρ. 2564 βουλομένου δὲ αὐτοῦ (ροϑέ τη. 1α]ΐπτη 8. 881) 

ἀναλῦσαι ἐν τῇ ἐρήμῳ ... γνόντες οἱ πολλάκις μνημονευθέντες 

ἐνδοξότατοι ἄνδρες Σατορνῖνος καὶ ὁ Οὐΐκτωρ προσελθόντες τῷ 

ὁσίῳ μὴ ἐγκαταλειφθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ ἱκέτευον. .. γνοὺς δὲ ὁ 

μακάριος τὸν πνευματικὸν αὐτῶν περὶ αὐτοῦ πόθον εἶπεν αὐτοῖς " 

Ἐμοὶ μὲν καταθύμιόν ἐστι τὸ ὑποστρέψαι ὅθεν παρεγενόμην᾽ 

ἐπειδὴ δὲ ὡς δοῦλοι Χριστοῦ πόθον ἔχετε ἀναπαῦσαι τὴν ἐμὴν 

βραχύτητα, ὃ λέγω ὡς πατρὸς ἀκούσατε᾽ εἴ τις ὑμῶν προφθάσει 

κτίσαι κελλίον, ἐν αὐτῷ κατοικήσω. καὶ ὁ μὲν Σατορνῖνος ἣν 

κεκτημένος προάστειον ἔξω τῆς πόλεως οὐ πόρρω τοῦ τείχους 

ὑπάρχον ὁμοίως καὶ ὁ Οὐίκτωρ καὶ αὐτὸς ἐκέκτητο ἐν τῷ 

παραθαλασσίῳ μέρει τῆς πόλεως πλησίον Ἑλενιανῶν εἰς τὴν 

καλουμένην Ψαμαθείαν. καὶ ἤρξαντο κτίζειν ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ 

μακαρίου Ἰσαακίου. ὁ οὖν Σατορνῖνος. .. . ἐποίησεν κελλίον 

διστεγὲς ἀπαρτήσας αὐτὸ κατὰ λόγον .. .. εἰσελθὼν δὲ ὁ ἅγιος 

πατὴρ ἡμῶν ἐν τῷ κελλίῳ καὶ ἰδὼν αὐτὸ ἀπερίεργον ἐθερα- 

πεύθη ἐπ᾽ αὐτῷ καὶ ᾧκησεν ἐν αὐτῷ μετὰ πολλῆς προθυμίας. 

ὁ δὲ Οὐίκτωρ ἦν περικλείσας ἱκανὸν τόπον οἰκημάτων πλείστων 

καὶ μεγίστων, γνοὺς δὲ ὅτι προελήφθη ὑπὸ τοῦ Σατορνίνου 

ἠθύμησεν σφόδρα. 

ἸθΙάθιη 117 Ρ. 9519 τραφεὶς δὲ λοιπὸν ἐν γήρᾳ καλῷ καὶ πλήρης 

ἡμερῶν ... ἐπιλαβόμενος ἐξ αὐτῶν ἄνδρα πιστότατον... Δαλ- 

μάτιον τοὔνομα κατέστησεν αὐτὸν ἡγεῖσθαι αὐτῶν ἐν κυρίῳ. 

18 Ρ. 2ῦ8α Αὐρηλιανὸς δὲ εἷς τῶν ἐνδόξων τοῦ βασιλέως ἀν- 

τικρὺ τοῦ μοναστηρίου τοῦ ἀββᾶ ᾿Ισαακίου κατὰ μεσημβρίαν 

ἔκτισε μαρτύριον τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου. τῷ οὖν 

καιρῷ τῆς ἐκδημίας τοῦ τριςμακαρίου ᾿Ισαακίου ἔστησε βοήθειαν 

ἔμπροσθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ μοναστηρίου πλῆθος ἀνδρῶν πολὺ ἐπὶ 

τὸ ἁρπάσαι καὶ ἀπαγαγεῖν τὸ λείψανον τοῦ ... ᾿Ισαακίου ἐν τῷ 

προειρημένῳ μαρτυρίῳ εὐλογίας χάριν καὶ ἀποθέσθαι. ὃ δὴ καὶ 

γέγονεν... ... ἐτελειώθη ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ. . . Ἰσαάκιος μηνὶ 

μαΐῳ εἰκάδι ἕκτῃ βασιλεύοντος τοῦ φιλοχρίστου Θεοδοσίου καὶ 
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τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Αρκαδίου ἀναγορευθέντος, ὑπατίᾳ Μιαροβαύδου 

τὸ δεύτερον καὶ Σατορνίνου. 

δπΐ ἀοῆηϊίο πὸ απιθτὴ ἴδ }1αῦ. σοαἸ 7 ΔΏΠῚ5. ατι0 
Τλαϊτηαὐϊ5 Ιβαϑοῖο 56 δαριτοτῖῦ (οἵ, τθϑὲ. χα) οὔσῃ 60 αὍ0 

Ἰβαδοῖο βιιοοθϑβιῦ. 

ΥΙΤΑ 5. ΠΑΙΜΑΤΙΙ ἰπ Βαμαατνί Πηρϑυῖο οὐἱθηῦ. Ρ. 091 Δοαλ- 
μάτιος ἦν ... ἐν στρατείᾳ καταλεγόμενος, σχολάριος ἐν τῇ δευ- 

τέρᾳ σχολῇ, καὶ ἤκουσεν ὅτι παρεγένετο ἀνὴρ ἀπὸ ἀνατολῆς 

εἰς τὸ Βυζάντιον ὀνόματι Ἰσάκιος, καὶ ἦλθε λαβεῖν εὐχὴν παρ᾽ 

αὐτοῦ κτλ. 

1. Ρ. 099 μετὰ δὲ χρόνον τινὰ ἐκοιμήθη ὁ ἐν ἁγίοις ἸΙσάκιος. 

ἐλθόντος οὖν τοῦ ἐπισκόπου ἐν τῇ μονῇ καὶ ἐρωτῶντος τοὺς 

πρεσβυτέρους καὶ τοὺς λοιποὺς μοναχούς, τίνα βούλονται γενέ- 

σθαι ἡγούμενον, πάντες ὁμοθυμαδὸν εἶπον τὸν κύριον Δαλμά- 

τιον, ὃν καὶ ὁ θεὸς ἐξελέξατο ἑαυτῷ εἰς ἡγούμενον. οὕτω κατ- 

ἐστὴ ἡγούμενος ἐκ θεοῦ καὶ τοῦ ἐπισκόπου ᾿Αττικοῦ τοῦ καὶ 

χειροτονήσαντος αὐτόν. 

ἘΡΙΒΎΥΙΑ ΟἸΒΕῚ ΟΡΟΙΙΤΑΝΙ δα ρδίγθβ ΕΡΘΒῚ ἃ. ΟΟΟΟΧΧΧῚ 

ΘΟΠΡΎΘΡαΐοβ ἴῃ Μϑηδ811 ΟΟΠΟΙ]. ἔ. τ Ρ. 14989 ὁ ἅγιος Δαλμά- 

τιος εἷς τῶν ἀρχιμανδριτῶν ἔτη τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ ἔχων 

μὴ ἐξελθὼν τοῦ μοναστηρίου αὐτοῦ ἀλλ᾽ ἔσω ὧν ἀποκεκλεισμέ- 

νος. οἷ, αἰΐα Τα] δ} 1. 85. Ρ. 101. 

Ἰρὶπιν ἃ. 8889 Ἰϑδδοῖο Ὀσθαΐ δηΐθ ΟΡΟΙ αἰΐαῃ ἀϑοθίϊοδση 
ΔΘΟΥΘ. ΟΥ̓ΒΟ ΠΑΙτηδῦα5 βοοίαγη 56 ἰγϑαϊαϊῦ. ἃ ὑϑῦτιβ ἃ Π)8]- 
τηϑίϊο ἃ. 481 ο'ϑϑδίβ οἵ. ΤΙ Πϑυηοηὐ ἠ75έ. δοοϊός: ΧΥΥ Ρ. 421 54. 

ΠῈ ΟΑΙΑΜΙΤΑΤΊΙΒΥΒ ΗΥΡΑΤῚΙ ΜΟΗΤΕῈΜ ΒΕΟΥΤΊΘ 
τ. 186, 10. 138, 15---189, 19 

ΜΑΒΟΒΙΤΎΝΥΕ ΟἤΤΟΙ. ἃ. 447 ἴῃ Μοτϊητηθθηΐ ΟἸΓΟ οἶδ ΤΩ ΠΟΥ. 

τι|0}. 11 Ὁ. 82 ᾿((π4.}) χν (60η85.) Αναδθττῖβ οὖ δ] θρίῖ. Τηρθητὶ 

ἴθυσθ τηοῦτι Ρ6 1 ἰΙοοᾶ πιιῖϑ ᾿πτηϊηθηΐθ ΡΠ Τὴ Ὁ} 5 δτιρτι- 

Βίαθ τητιτΐ τϑοθηδ δάμτιο γϑαραϊποδύίζομθ ὀομβίστιου οατη 

αὐἰπαπαρίηΐα βορίθιη ὑπυγὶθτιθ οουγτπιθυτιηῦ. βᾶχἃ ἀπο απ6 

ἰηρϑηζία ἴῃ ἔοσο Ταῦγὶ αἀτιάτπιη ΒΌΡΘΙ 5686 ἴῃ δραϊβοῖο ρο- 
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βἰΐω βίαίαθθατθ ῥ᾽ σία βίηθ ἈΠ|1π5 πἱα θοροῦ Ἰαθϑίοη θ ΘοῊ- 

Ἰαρβᾶθ ϑιηῦ, θ᾽ 8 ὩΪΒΙ]Ομΐητι5 Οἰαἰύα 8 ΘΟΠ]δΡΒί5. 

γη 65 οὗ δϑυύτη ρ δυο οὐοΥ τηὰ]ῦδ, τη1118. ΒΠοτηϊ πὰ ᾿τ 6 ἢ- 

τοσατηατπθ ἀρ] θιῖῦ. 

ΤηρΘη5 ὈΘΙΠὰπ οὖ Ῥυΐοῦθ τηϑίτιθ Ῥ6Ὶ Αὐ]α πη ΤΡ ΌΤα 

ὩοδύσΙΒ. ἰηΠϊούπτη ρᾶθηθ ἰοΐδιη ἘπΓΟΡ ἢ ΟΧοΐβὶΘ ᾿ητιϑβΊ54 16 

οἰπαϊδαῦ θτι5. δἴατπιθ οδβύθ! !β. σοηγ δύ. 

Ἐοᾶάρθηη δ8ῆΠῸ τ 15 διιραβίαθ ΤΥ} ΟἸΪ ἰθυγδθ τηοΐα 

ΘΟὨΪαΡΒὶ ἰηΐτῶ {765 Τῇ ΘΏ565 Οομδύδηϊίιηο ργϑοίθοϊο ργδϑίοσϊο 

ΟΡούδῖῃ ἀδϑηΐθ τϑαθαϊῆοδῦ σαμῦ᾽. 

ΟἩΒΟΝΙΟΟΝ ῬΡΑΒΟΗΑΙ Ρ. 86, 6 Βοηῃ. Ἰνὸ. τε (ἔτει Θεοδοσίου) 

λθ ὑπί(ατείᾳ) ᾿Αρδαβουρίου καὶ ᾿Αλυπίου .... καὶ αὐτῷ τῷ ἔτει 

ἐγένοντο σεισμοὶ μεγάλοι, ὥςτε τὰ τείχη πεσεῖν" ἐκράτησαν γὰρ 

ἐπὶ χρόνον, ὥςτε μὴ τολμᾶν τινα ἐν οἴκῳ μένειν, ἀλλ᾽ ἔφυγον 

ἔξω τῆς πόλεως πάντες λιτανεύοντες ἡμέρας καὶ νυκτός. γέγονε 

γὰρ ἀπειλὴ μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς. τινὲς δὲ ἔλεγον 

καὶ πῦρ ἐν τῷ οὐρανῷ τεθεᾶσθαι. ὅθεν καὶ ἡ ἀνάμνησις κατ᾽ 

ἔτος ἐπιτελεῖται μέχρι νῦν τῆς λιτανείας ὑπὲρ τῆς τοῦ φιλαν- 

θρώπου θεοῦ μακροθυμίας ἐν τῷ Τρικόγχῳ πρὸ ἢ ἰδῶν νοεμ- 

βρίων. ἐν γὰρ τῇ τοσαύτῃ ἀπειλῇ οὐκ ἐθανάτωσεν τινάς. 

5. ὅδ βἰτηπῶ βαηῦ απἀ86 Ρ. 89, 6---16 51 ἃ. 450 οὐ 
Ὀγθαΐτπθ ἃ Μαϊδὶα Ρ. 868, 320 παυγδηΐασ, αὖ 1Ὁ1 ᾿ἱποθηαΐδ ἃ ηΐ 
448 (οἴ, Ματοθ  ητι5. Ρ. 88, 4) απ ἔθυτδθ τηοΐα ἃ. 4401 ὁοη- 
πα] οΥθαδ5. 

ΕΔΟΈΙΥΒ Ηἰδύ. 660]. τ 117 ἐν τούτοις τοῖς χρόνοις ὁ πολὺς τῷ 

λόγῳ πόλεμος ἐκεκίνητο ᾿Αττίλα τοῦ τῶν Σκυθῶν βασιλέως .... 

τοῦ αὐτοῦ τοίνυν Θεοδοσίου τὰ σκῆπτρα διέποντος μέγιστος καὶ 

ἐξαίσιος καὶ τοὺς προλαβόντας ἅπαντας ἀποκρυπτόμενος γέγονε 

σεισμὸς ἀνὰ πᾶσαν ὡς εἰπεῖν τὴν οἰκουμένην, ὥςτε καὶ πολλοὺς 

τῶν πύργων τῶν ἀνὰ τὴν βασιλίδα πρηνεῖς ἐνεχθῆναι, συμ- 

πεσεῖν τε καὶ τὸ Χερρονήσου καλούμενον Μακρὸν τεῖχος, δια- 

χῆναι δὲ τὴν γῆν καὶ πολλὰς κώμας ἐν αὐτῇ καταδῦναι, πολλά 

τε αὖ καὶ ἀναρίθμητα γενέσθαι πάθη ἀνά τε γῆν καὶ κατὰ 

θάλασσαν, καὶ ἐνίας μὲν τῶν πηγῶν ξηρὰς ἀναδειχθῆναι, ἕτέ- 

ρώθι δὲ ὑδάτων πλῆθος ἀναδοθῆναι μὴ πρότερον ὄν, δένδρα τε 

αὐτόπρεμνα σὺν ταῖς σφίσι ῥίζαις ἀναβρασθῆναι καὶ χώματα 



ἀρὰν π“ΦπΠ 

" 

᾿ 

ΧΥΠ 

πλεῖστα ἐς ὄρη σχεδιασθῆναι, τὴν δὲ θάλασσαν ἰχθῦς νεκροὺς 

ἀποσφενδονήσασθαι καὶ πολλὰς τῶν ἐν αὐτῇ νήσων ἐπικλυ- 

σθῆναι πλοῖά τε αὖ θαλάττια ἐπὶ τῆς ξηρᾶς ὀφθῆναι τῶν ὑδά- 

τῶν ἐς τοὐπίσω νοστησάντων, παθεῖν τε καὶ πολλὰ Βιθυνίας τε 

καὶ Ἑλλησπόντου Φρυγίας τε ἑκατέρας. ὃ δὴ πάθος καὶ ἐπὶ 

χρόνον τῆς γῆς ἐπεκράτησεν οὐχ ὥςπερ ἤρξατο οὕτω σφοδρῶς 

διαμένον, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν λῆγον μέχρις οὗ καθάπαξ ἐπέπαυτο. 

ΤΕΜΡΟΝΥΜ ΤΑΒΥΙΑ 

ὁ. 868 ηιθη86 ἐμηῖο Ἡμνραΐξδι5 πιαϑβοϊέινγ" οἷ. 180, 8 

ο. 811 Ατοδαϊιβ παβοίασν ᾿ 

818 ἃ. χιὶ τ. πη. ἡ ΔΊ Θ 5 οοηύτα αούμοβ ργοΐθούασιβ Δ Ὁ 1588- 

οἷο οἴθηαἰύαν. ἰβαϑοῖαβ ἴῃ αἰηοτία οοηϊοΙ αν (65. νη) 

8919 ἃ. ΧΙΧ τη. ἰδη. Τποοάοβίτϑ 1 οΟΥΘΏΤΒ. ᾿τηρ  υπτὴ 588- 

οἱρι ᾿ 

981 τὴ. ἰπ]|ῖο οοποϊπαιη ΟΡο δῆ πατη Πηΐταν 

Ἰραϑοῖτιβ αἰηοῖ δ Πθοταῦπϑ ΟΡΟΙΪΣ τοὐύποῦαν οὖ 66118 οἱ 

σομαϊαν (ἰθὺ. γ1Π) , 

889 Μουοθδιαᾶθβ τὶ οὐ βαύαχηΐητιβ ΘΟ0588. 
ἃ. χῦι τῇ. ἴδῃ. Αγοδᾶϊαβ Ατιρτιδύτιβ ΓΘ ἢ 1 τιν 

Τα] τη. δα Ἰβαϑοίπτη 56 Δρρ ἰοὺ (65. χαπὶ οἵ, ἰηα, 

Ποτη. Δαλμάτιος) ' 

984 Ηηῃραΐδια ΧΥ͂ΙΙῚ ατιο8 τιαξι5 ραγοηέθβ γνοἰϊγεχιέ Ὅ9, 16 

Ῥαιίοαθ 60 ἐθηροῦα ἔην Ῥμγωσία οοοίοδῖαθ, ῃγονπιαϑδέογλα 
γα Ὁ8,16 58. οἵ, ᾿ηα. πἀθῦῦ. μοναστήριον 

ὅ86 ]οραβ8 ηγῖΐα8 οοἴΐαην ἐπ ΤἼὭγαοσῖα εοπαϊὶέ 60, 10 5. οἔφιιθ 

Ἡφψραΐδιβ ΧΧ αἀπῆοβ πιαΐιι5 βοοῖμι8 αοσοοαϊέ ΘῚ, ἢ 
892 Αγοδαϊαβ Ατιρ'. ἰὔύθστιπη οὐ Ἐπαἤητιβ ΘΟ88. 

Βπῆπτι5 ρυδοίθοϊαβ ργδθίουσίο ἢΐ (ποθὴ δηΐθ πὰ. 1! 110} 

ὁ. 8938 τηοπυτηθηία Βαδβηΐϊδηΐθ. οομαϊία, δορὶ θϑίαπι 5. δροβίο-. 

Ἰουαπ οὗ τηοηδδίθυί τη, Ηππιῆπτιβ ἀθαϊοαῦ οὐ θαρύϊχαίθτ 

([65ῦ. 1 οἵ. ᾿ῃμα. ἤόοτη. ἹῬουφῖνος) 

90 ἃ, ΧγΠ τὴ. ἴδῃ. ρ. ΤΗθοαοβίο Γ τηουτπιο Ατοδάϊα8 
Βασοραϊ 

:ς 
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(395) Θοὐμὶ ΑἸἰασῖοο ἄποθ ΤἩτγβοίΐδιη Μαοραοπίδτη ατδθοΐδηῃ 

τιαϑύϑηΐϊ 

ἸΙοηαβ Ππυιβξηιίην ααὐὴέ μὐ ρίοθοηη Τηγασίας ραογιιγῖα 

ορρυδϑϑιην ϑιθδίοιαγοί θ4, 80---Οῦ, 1Ὁ 

ἃ. ΧΧΥῚ τη. ποι. παῆητι5 ἰηὐθυ Ποἰαν 

8917 ἃ. ΧΥΙΠΙ τη. 'πη. ΕἼΔοοῖ 4 Ατοϑαϊ ΠΠἰὰ πδία 

998 ἃ. ΧΧΥῚ τῇ. ἔθ Ὀγ. Το η 65 ΟἾγ  βοβύοσητϑ ΔΥΟΠΙ ΘΡΊΒΟΟΡ 5 

ΟΡοϊἴϑητ5. δύ 

899 ἃ. Χιχ τὴ. ἴδῃ. Ῥηα]ομοΥία Αὐοδαϊ ΠΠ1ὰ παία 

400 ἃ. Ππ| τὴ. ἂἃρυ. ἀτοδαᾶϊα Αὐόοδαῖ Β|1ὰ πδύδ 

οἴγοα ἄς αγγί, Πραΐζδ ηνογιαϑέογέμηη, Πιιβηῖα- 

γπαγίην αοδογέμη, οοσοιραΐξ Θ0, 14 38. 

408 τη. ἔθυ. Μαγῖίπα Αὐόδα! Πα ἡδίδ 

τη. πη. δαὖ ἴα]. ΘΟ ΟΠ θα πιχὴ Ἀπ Π Δ 15 (αὐ Οεδγ οι.) 

Βαρίψατη Ἐπαοχία ἱποϊζαπίθ, ΤΉ ΘΟΡ ΒΟ ποίου Τοϑη- 

θη ΟΠτυβοβύοση πη αἀδϑιηη δύ) 566 6 τηοποί 

60 ἰθιῆροῦθ ἰϑῖὴ τη ϑοῃϊ Ηνραίίδηϊ Ἠππηΐδη 5. Θο- 

ουθραῦ ουϑηΐ, ααἱ ΑἸητηοηΐατη ΔΘρουθὕαλ ΤΟΥ {Π111ΠῈ 

ΒΡΙΘ μα αθ βοροαϑυαηῦ οἵ. ὑθβϑῦ. τὰ οὐ 188,4 

4ρ4 ἃ. χΧ τη. ἴπη. Τοϑη65 ΟΠγυβοβύοσητιβ Οτιοτιϑιτῃ ἴῃ Αὐστηθ- 

ηἶαθ ορρι ἅπηι τϑὶθραύτιβ. ΟΡ οἸΐτη τϑιηατῖύ ἢ 

ο. 404--ὃ Ηψραΐίζις Πὐιιηλαγιῖς γοϊοξδ ἠχοπαδίογλιην ]ΟΉαΘ 

γοροζὶέ 08, 19 58. 

ὁ, 406 Πυραΐζιβ ΧΙ, αἸ 08 παΐιις ᾿ιιβηΐαηας γοαϊλὶέ ηιοηα- 

δέογίοφιθ δα αὐ ῃιογέοηη ργασζιδ π0, 11 

Ἰοααούι5 αὔϑαδ οἐλαηυέιην εὐὐιῖέ, οὐῦιι5. διε ατιϑρὲοῦὶ8 

γιοπαδίογτα ἡηένα οὐ οἶγοα ΟΡοϊζην ατρογέιν" 0, 18 5. 

406 τη. ἔθου. Αὐξίοιβ. Εὖ δὐοπίθρίβοοριβ ΟΡοϊΐαπτιβ. 580 

απο Ἰβαδοῖτιβ τη οὐ ἵτὰῚ (δύ. ΧΙ) 

406---480 ἱπίτα ἢῸ5 Δπποβ ᾿λιοίμοιι5 ορίβοοριδ (οἷ. ἰπᾶ. 

ΠοΙη.) δοοϊοϑδέας ΟΠπαϊςοαοποηβὲ ρυασζιυτέ 

401 ἃ. Χτν τη. βθρῦ. Το πθ5 ΟἸγν βοβίύομητιβ Οοτηδη δ ἴῃ 1{|- 

ὭΘΙΘ ΤΟΥ {τ|1 

ο. 401--- 8. Τραδοῖτι ΔΌθα.5 τηουῖταν, Πδ]τηαύϊ5. οἱ βασοθαϊ 
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408 Καὶ. τπδὶ.. ἀνοδαϊο τποσΐαο ΤμπΘοαοβίπδ 11 σποορθαϊ. 

᾿Μοπδχῖτβ ρταθίθοῦαϑ πΥῸΪ (οἵ, ἰηα. ΠΟΙ.) 

409 Μῦπαχίαθ τς 

419 Μομαχίπβ ρυϑοίθοίτιβ ΡΙΓΔΘίοσΙο. 

414 Μομᾶχίτπβ Ρ. Ρ. 
ἃ. τν πὶ. πὰ]. Ῥαϊομουῖα ΤηΘοάοβΙΪ ΤΙ ΒΟΓΟΥ Απρτϑίδ 

ἀθοϊανδῖαν 

416 πβδαὰθ δὰ 420 Μοπαχίτϑ Ρ. Ρ. 

419 Μομδχίτι8. 608. οΤΓά. 

ο. 420 ΜΜοπαοῖι5 8θγμο5 {ισίξέιιοβ αὖ ΗἩψραΐίο γεροίὶέ 18,19 

--ἴϑ, 234 

428 ροβύυαϊθ Καὶ. ἴδῃ. Ἐπιάοοῖα, τπιχοῦ ΤΠΘΟαΟΒ11 τι Ατιρ δία 

ἀροϊαγείαν.. 

490 ἃ. Χ τη. οοἴοθν. Αὐὐοῦβ δυο ρίβοοριβ ΟΡο  ζδητι5 το- 

ἐϑτηνον 

“Μαραγῆιδ ῃιοπαοθ μὲ Ἡυραΐξὶλ ασσγοσαέιγ" οἵ. ἃ. 448 

ο. 4206 Πυμἴαΐδιι5 βοααφοταγλι5 σγαινὲ ἡλοῦῦο ἰαρογαΐ 82, 8 

428 ἃ. χ τὴ. ἃρυ. Νοϑύουϊαϑ οὐ οοἤθητιΒ δύ ΤΟ ΒΙ ΘΡΊβοορτιβ 

ΟΡοϊ απ α Πιοη δῖο ἐμῆς ηχαρφίδέγο ηυὶεέμην Ὁ6Υ 

ογἱοηέοην αὐααποέι5 100, 24 

429 Τὶ οην δἰτιβ τι. ἴη]. σοη Βα] ΟΥ̓ ΔΥΪΤΙ5 

429---481 ΤοΔΠΠ65. ΘΟΙΊΘ65 ΒΘΟΥ ΔΙ ΤΩ τ ΡῚ ΓΟ Τὴ 

480---485 Πΐδ5. τσ ατη ἃ η5. δ)μϊαζιι5 (οἴ. ᾿πα. ποτ.) 6ρέ- 
ϑοοριδ δοοϊοδέας Οπαϊοοαοποη δὲ ργαοζ μέ. 

431 “(πᾶ.)}" χιν (6οπ5.) Απίϊοομὶ οὐ Βαβϑὶ ... ἄππι δ ΠοΥ- 
τϑῶ ρα οι Τροάδοβίτιβ ργοοθϑθαχσῃ ΟΘΙΘΌταῦ, {1101 ἴῃ 

ΡΙΘ ΘΙ ἱπρυαθηΐθ ρϑηυγία ἱπιρουαΐου ἃὉ Θϑασίθηΐο 

ῬΟΡαΪοΟ Ἰαρίαϊθαθ ἱπρού αν ΜΑΒΟΒΤΊΝΥΕ. Ρ. 18 Μ. 

 αρεθην ἐρέην απηογί, ΠΗ ραΐίι5 ηνέγθίονα βἐμαεῖ 

104, 10---80 

ἰηᾶθ ἃ ἃ. ΧΧῚ τη. πη. τιϑατὶθ δα οχίγθιηττη τὴ. 81Ρ.. 

ΟΠ ππὶ ΕΡΗΘβϑίμπατη, οτἶτιβ ρα ΐτηδ δ ούϊοπΘ ΝΘ δέου τι 8 

ἀδηγηδύτι 

ΘΧίγθυηο τὴ. δαρ". ΤΠ α]τηαὐίτι5. ᾿μηροεδαύογθση δὲ Ρορ αὶ τη 

οοηΐτα Νοβίουϊπαπι βυιβοϊζαν (65... ΧΙΠ) 



ΧΧ 

484 Μαχίγηΐδηο ἃ. ΧΙ Τὴ. ΔΡΥ. τηουΐπο ἴῃ 5646 ραίγίδυ- 

σΠ4}} ΟΡ. βπαοοραϊθ Ῥγοοὶὰβ (τηουΐττιβ 447), ἐν απο 

Το δἰτηδύϊτιϑ αἰΐα Θχοθϑϑὶῦ 

4. χν τ. 4θο. ραϊούπιῃ ΤὨθοαοβὶὶ 46 ὈΟηΪδ5 Τμεσδι,.ς 

οὔ τποηϑοδογθῃ (οἷ. ἰηα. ποπΊ. Οὐρβίκιος) 

484---480 ΤιρΘοῃτιθ Ρ. Υ. ζμᾶοβ Οἰμψηρὲος ΟΠπαϊεοαογὶ γ- 

δύϊλέιι67.6 σογιαΐιν" 10, 27 55. 

480 γγδέοζι8 οιδὲοιϊαγῆια Αδέζιην ηιοθτυέα οσαρέμην αὖ Ηφ- 
ραΐο γεροξλέ 12, 10---29 

488 ἃ. ΧΧΥ͂ΤΙῚ τ. ἴδ. Το ηἾ5 ΟΠ τυ βοβίοσηϊ γϑ]] ααΐαθ ΟΡ οΙ] τὰ 

{βου αν οἵ, 11, 8--Τἴ 

440 ῬδαΠπο ἃ. ἴη]. τηδρὶβύσο οἰποίοσατη ἰηὐθυθιηρίο (οἵ. 

ΜΑΥΟΘΙΠἢπι5. Ρ. 80) Ἐπιάοοία ἱρουαίσὶχ δα] οΥ} 58Ὲ- 

βρϑοίῳ Ηϊθγοβοίσηα μοῦ (οἵ. ἱπα. που. ᾿Αλέξανδρος) 

448 Μαραγῆιδ αττὲ8 ΧΥΤΙΙ ἐπ ἠινοηαδέογῖο ρογαρσέϊα αἰδοοαϊλέ 

190. δ᾽: ῦὗ 191,1τῸ : 

444 Αγοδάΐω ΒΟΟΣ ἱπιρϑυαίουβ τποΥ ἐ[{| 

440 ἰᾳ. την. Ζοηο ργδδθμέίου πη Ἡνψραΐξὶὲ ηιογιαδέογ γι ης 

γεοορέι8 ροδέ ΧΥ͂Ι αὲ65 ηιογτέιν" οἴ. 185, 31. 80. 186, 8 

ἃ. ΧΧΥῚΙ π|. πη. 807017 Πηραΐϊὲ ἠνογέμα 65ἐ 159, 1 

τη. ἰηἱ αἴθ χχχ ἀορηυηῖοα Ἡψραΐδι5 οοἰοσοπιαγῖι8 ἢλο- 
γλξιν" 180, 8. 55. 

γῃ. ἐμϊίο οαέγοηηο σγαπαᾶο εἴπθαβ οἴγοα ΟΠπαϊςεοαοηπθην 

μαϑδέαΐ 188, 18 

Τὴ. ΠΟΘΘΙΠΟΥΙ (οτῦ. ἃ. ΥἹ οἵ, θβϑῦ. Χυ) τηᾶρϊ ὕθυτδθ 

τηοῦτι8. ἰηἰ {πὶ οαρίπιηῦ (ὑθ8ύ, Χαν --- ΧΥῚ) 

441 ἩπΏπΟΥ 5110 Αἰ τ ρΘ ἱποτιυβίο (6 βύ. ΧΙΥ. ΧΥΙ) 

Μασαγῖμα ἐπ ηνογιαϑέογλιηη, γοαὶέ δὲ ροϑβέ ΤΧΧΧ αἶθ8 

ηιογξι" 192. 94, 21. 128, 1---Αα 

ὁ. 441---450 Οαἰϊγιοιι5. ὐἰέαην Ἡψραΐὶὲ 8ογρϑδὶέ οἵ. 188, 1 88. 
199. 27..111;92; 



ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ 

ΒΙΟΣ ΥὙΠΑΊΤΙΟΥ 



οοᾶθσθχ Ῥδυ βι θη βὶ5. Ὀ. 1] οὔπθοδθ πϑύϊομ 15 ΡΥ θοιΒ ἢ. 1488 

οοὔοχ γαύοϑδητιβ οὙϑθοιβ ἢ. ἸΘΟῚ 

οαϊθίο ὈΥΪΠΟΘΡΒ ἴῃ ΒοΙ]δηαϊ Αοὐϊβ βδῃούου τα τ. 11] 

ὑ. πὶ Ρ. 808 5αα. ἃ Τδηΐϊθιθ ῬαρΘΌΤΟΟὨΪο οαταίδ 

αἴϊνουρα ἰϑθούϊο γοίουϊθ ααὖὺ Νονΐ ὑθϑύδιηθηΐ,. 



51 γΡ. 808 οἅ, Β0]]. 

Βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ὑπατίου 540 

τοῦ ἐν Ῥουφινιαναῖς 

Εὐλογητὸς ὃ θεὸς δ διδάσκων ἄνθρωπον γνῶσιν᾽ 

καὶ ἀποκαλύπτων νηπίοις ἀπροσδοκήτως ἅπερ σοφοὶ 

οὐ κατέλαβον. εἰδώς σου τὸ πρόθυμον, ἀγαπητὲ ἀδελφὲ 5 

ἙἘὔτυχε, καὶ τὴν σπουδὴν ἣν ἔχεις περὶ τὰς συντυχίας | 

τῶν ἁγίων, ἤτοι τὰς αὐτοπροσώπους καὶ διὰ συγγρα- δῦ 

φῶν, καὶ ἐν τοιαύταις ἐπιθυμίαις τρέφειν σπουδάζεις 

τὸν ἔσωθεν ἄνθρωπον, εὑρὼν καὶ τοῦ ὁσιωτάτου πα- 

τρὸς ἡμῶν Ὑπατίου τὸν βίον ἀνάγραπτον καὶ ὑπό τι- 

νος τῶν αὐτοῦ μαθητῶν ὀνόματι Καλλινίκου ἐν διηγή- δ 

σει ἐκτεθέντα, ἔσπευσα τὴν τοιαύτην ποθεινὴν οὖσαν 

γνωρίσαι σοι γραφήν᾽ συνειδὼς μὲν πολλὰ παραλελειμ- 

ένα τῶν κατὰ τὸν βίον αὐτοῦ καὶ τῶν ὁσίων αὐτοῦ 

πράξεων, ἐξ ὧν ἀκήκοα παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ μακαρίου ἀββᾶ, 

τὰ δὲ καὶ ἐν ταῖς ἐμαῖς ὄψεσι θεασάμενος ἔργα αὐτοῦ 10 

ἀξιομνημόνευτα εἰς διήγησιν οὐχ εὗρον ἐντεταγμένα τῇ 

συγγραφῇ ὅμως δ᾽ οὖν οὐχ οὕτως τοῖς ὑπολειφθεῖσιν 

04, 8 Ῥρ. χσαπὶ 10 4 οὗ, Μαίῃ. χὶ 25 ξεΊὰο. χ 21 

δ4 ΤῬΑΥΤΙΜ(ΗΝΙΝ ἰπ παρ. βαρ. ταῦτο Ρ: μηνὶ τῶ αὐτῶ 
ΔῪ ἴῃ τῃηρ΄. ἀοχίσγο λδ πατηθυτιτι ογ πΐ8 δαροηῖϊ Ρ 1 Βίος 

Ὑυ: Βίοσ καὶ πολιτεία ἡμῶν οἵἷχ ΥἹ 2 58Ὁ {{{π|0 

“προοίμιον γραφὲν πρὸς εὐλαβέστατον διάκονον Εὔτυχον «αἀαϊύ ΥὉ 

8 ἄνθρωπον ὁχ ἀνθρώπων Υ ὅ εἰδῶσ Ῥ ἀδελφὲ οἵὰὴ Ὁ 

90. ἴῃ τηρ᾿. ΒᾺΡ. καλὴ ὁμειλία. φυλλὰ. ὁμοῦ μύὺ (ἰ. 6. Ρ». 858-141) 

ΤηΔΗῸ 5. ΧΡ 1 οχβρθοῖθβ ἤγουν αὐτοπροσώπωσ Ρ 

8 ἑυρῶν Ῥ 6 ἐκταθέντα 11 ρνοϑῦ διήγησιν οοῃίοϊαβ 

ἃ ᾿ηΐθυ οἱ 1556 12 ὑποληφθεῖσιν Υ 



-- 4 -- 1-5 
ΕΣ 

ἀλγῶν, ὡς τοῖς εὑρεθεῖσιν χαίρων, ἃ καὶ αὐτὰ πλοῦτος. 

τοῖς φιληκόοις καὶ φιλοχρίστοις οὐ μικρὸς καθέστη- 

ικεν, συντάξας ὡς ἐν βιβλίῳ τῇ ἀγάπῃ σου ἀπέστειλα.. 

εὗρον δὲ αὐτὰ κατά τινα συγκυρίαν, μᾶλλον δὲ οἰκονο-- 

Ὁ μίαν | τοῦ τὰ πάντα οἰκονομοῦντος Χριστοῦ, παριὼν διὰ. 

τοῦ μοναστηρίου τοῦ ἐν 'Ρουφινιαναῖς παρὰ τῷ τρίτῳ 

ἀφηγουμένῳ ἀπ᾽ ἐκείνου τοῦ μακαριωτάτου τῆς ἐκεῖσε. 

οο μονῆς, ὦ κατέλειψεν αὐτὰ ἀναλύων πρὸς τὸν κύριον ὃ 

κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν μαθητὴς τοῦ ὁσίου γτέ- 

ροντος, τὴν σύνταξιν αὐτῶν καθὼς ὑποτέτακται ποιησά-. 

μενος᾽ ἐναλλάξας αὐτῶν ἐγὼ καὶ διορθωσάμενος ὅσα κατὰ 

τὴν τῶν Σύρων διάλεκτον καὶ τὴν προσοῦσαν αὐτοῖς δα- 

οῃ σύτητα ἐδόκει πρὸς τὴν συνήθη ἡμῶν διηλλάχθαι φωνήν, 

τοῦτ᾽ ἔστι τοῦ ἢ στοιχείου εἰς τὸ εἰ μεταβολὴν ἢ τοῦ ὦ’ 

εἰς τὸ Ο ἢ τὸ ἀνάπαλιν, ἢ τοιαῦτα τινὰ βραχέα, μήτε 

ἐμοὶ τῆς ἐναλλαγῆς φέροντα κίνδυνον, μήτε τῷ συντά- 

ξαντι ἐκ τοῦ ἰδιώματος τῆς γλώσσης εἰς ὃ παρελήφθη- 

9οσαν πρὸς τοὺς ἐντυγχάνοντας φέροντα κατάγνωσιν“. 

πλέον δέ τι παρασαλεῦσαι τῶν συνταγέντων ἢ ἐν προσ-- 

θήκῃ ἢ ἐν ὑφαιρέσει τολμηρὸν ἡγησάμην, αἱρετώτερα ᾿ 

56 καὶ γλυκύτερα τοῖς ἀναγινώσκουσι νομίσας τὰ τοῦ μο- 

ναχοῦ τοῦ γεννήσαντος αὐτὰ. καὶ συντάξαντος ἐν ἁπλό-. 

τήητι σφάλματα ἐν σολοικισμοῖς, ἤπερ τὰ ἐμὰ ὡς ἐδό--. 

κουν ἐν σοφίᾳ κοσμικῇ ἄτακτα καὶ ἀχαρίτωτα διορθύ-- 

5ματα. ἐρρωμένος εὔχου ὑπὲρ ἡμῶν, εὐλαβέστατε. 

δῦ, 18 ἀλγῶ οὔ χαίρω ΡΥ 10 συντάξασ οὖν ὧσ ΥὉ 

90 κατέληψεν ἡ 29 καθῶσ Ῥ 285 αὐτὸν ΡΥῸ 2. 

ἡμῶν οἵὰ Ὁ δι[η]λ[λάϊχθαι Ῥ οὔτ τὰ 20 ἦτα  Ρ τὸ 

ΟΧχ τοῦν εΕἸΡ: εΥ̓Ρ 29 παρελείφθησαν ᾽ 81] δέτι ΡΥ͂ 

82 ἐρετότερα Υ: ἐρατώτερα Ὁ 

56, 8 εἴπερ ΡΥ ἐδόκουν ὡς Ὁ 



Ῥ. 808---809 Ὡκ 9 δ. ὧν 

Διὰ πόθον τῆς εὐλαβείας σου, φιλόχριστε ἱερεῦ, ὅν 

σοι ὃ θεὸς ἐνέθηκεν ἀξίῳ ὄντι (διὰ γὰρ τῶν πραγμάτων 

ἐπείσθημεν, ὅτι ὁ Χριστὸς ἐποίησέν σε νέον Κορνήλιον), 

καὶ διὰ τὴν πίστιν ὑμῶν, εὐλαβέστατοι καὶ γνήσιοι ἐν 

Χριστῷ ἀδελφοί, ὅτι Χριστὸν ἀγαπῶντες καὶ πόθῳ 10 

πνευματικῷ φερόμενοι καὶ θεόθεν κινούμενοι ἅμα τῷ 

“δούλῳ τοῦ Χριστοῦ πλειστάκις μοι διοχλήσαντες ἠτή- 

σασθε τὴν ἐμὴν ἐλεεινότητα (μᾶλλον δὲ ὁ ὑμῶν πόθος 

“προετρέψατό με τραπέζης πνευματικῆς ἀπολαῦσαι καὶ 

πληρωθῆναι ὠφελείας μεγίστης), ὅπως εἰς δόξαν θεοῦ :5 

καὶ τιμὴν τῶν ἁγίων τῶν ἀγωνισαμένων τὸν καλὸν ἀγῶνα 

καὶ τῷ θεῷ εὐαρεστησάντων κατὰ δύναμιν σημάναιμι ἢ 

τῇ εὐλαβείᾳ ὑμῶν τὴν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ὑ- 

“πατίου πολιτείαν (τῆς γὰρ χάριτος Χριστοῦ συνεργού- 

σῆς διὰ τῶν εὐχῶν ὑμῶν πιστεύω τῷ θεῷ μου, ὅτι δω - 530 

φήσεταί μοι Χριστὸς γνωρίσαι τὸν μοναδικὸν καὶ σεμνὸν 

βίον τοῦ ἁγίου Ὑπατίου), ὅσα τε ἐγὼ ἐθεασάμην θαυ- 

μάσια τοῦ θεοῦ δι᾽ αὐτοῦ. γινόμενα, ὅσα τε ἀκήκοα 

παρὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ τῶν πρὸ ἐμοῦ, ὅσα τε αὐτὸς 

διηγεῖτο δοξάζων τὸν θεὸν καὶ εὐχαριστῶν αὐτῷ, ποίων 36 

δωρεῶν καταξιοὶῖὶ ὃ θεὸς τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν, κατὰ 

τὸ γεγραμμένον “διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου᾽, 

ταῦτα διὰ γραμμάτων ἐσπούδασα γνωρίσαι τῇ ὑμε- 

τέρᾳ θεοφιλίᾳ, ὅπως καὶ ἡμεῖς καὶ πάντες οἱ φιλόχρι- 

δ, 15. ΘΕ ΕΙΣ 15 Εν αν ἢ Ὁ ΒΗ ΙΧ ΧΙ Ὁ 

ὅ6, 6 ἱποὶριὺ ΟΠ πΐοὶ θο. ἱερεῦ οὗ 111,29. τ ἀνέθη- 

κεν Ὁ 18 ἐλεηνότητα ἡ 15 ὀφελείας ΚΥ 10 τῶν δηΐθ 

ἁγίων οὔ Ὁ ἀγονισαμένων Υ 11 σημᾶναι καὶ τῇ ΡΥ 

19 τοῦ Χριστοῦ Ὁ χορηγούσησ 950 ἡμῶν Ὁ δω- 

ρήσ[ε]τίαι] Ρ' ο. γὰἃ8 28 γενόμενα ἢ 29 ὑμεῖσ ΡΥ͂ : οοΥγ. Ὁ 



--6.-- 9-4 

80στοι ἐντυγχάνοντες καὶ ὠφελούμενοι τὸν θεὸν δοξάζω-- 

μεν καὶ τοὺς ἁγίους τιμῶμεν καὶ ἐν καλῷὺ ζηλώσαντες 

σπουδάσωμεν αὐτοὺς μιμήσασθαι, ἵνα συγκληρονόμοι 

δ1᾽ αὐτῶν εὑρεθῶμεν ἐν τῇ αἰωνίᾳ ζωῇ, ὅτε μέλλουσιν οὗ 

δίκαιοι “λάμπειν ὡς ὁ ἥλιος᾽ κατὰ τὸ γεγραμμένον" ᾿ὧν 

οὖν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖ-. 

σθε τὴν πίστιν. ἠναγκάζετο γὰρ καὶ νουθετεῖν πρὸς 

5 ὠφέλειαν χρείας γινομένης τοὺς ἰδίους μαθητάς, καὶ 

τούτοις ἔλεγεν ἀεί: Τέκνα, χαλκεὺς εἰ ἤμην ἢ τέκτων, 

οὐκ ἄν με ἐμιμήσασθε, ἵνα μάθητε τὴν τέχνην; καὶ νῦν 

γίνεσθε ὡς ἐγὼ καὶ ὑμεῖς, μάθετε φόβον κυρίου καὶ 

πῶς εὐαρεστεῖται ὃ θεός. ὁμοίως καὶ τοῖς ἐρχομένοις 

τὸ ἔξωθεν μονάζουσιν καὶ τοῖς ἀπαντῶσι φίλοις καὶ τοῖς 

,. σπουδαίοις᾽ πλεῖστοι γάρ εἰσι καὶ ἐν τῷ" κόσμῳ ὑζέον- 

τες τῷ πνεύματι᾽ καὶ ἐν δίψῃ ζητοῦντες, ποῦ εὑρεῖν 

ἄνδρα πιστὸν καὶ ἔχοντα χάριν τοῦ ἐπιστρέψαι ψυχὰς 

εἰς τὸν φόβον τοῦ θεοῦ, κατὰ τὸν λέγοντα᾽ ᾿ἐπιστρε- 

ι΄ ψάτωσάν με οἱ φοβούμενοί σε καὶ οἱ γινώσκοντες τὰ 

μαρτύριά σου. ᾿ἄνδρα γὰρ πιστὸν ἔργον ἐστὶν εὑρεῖν᾽. 

τούτων οὖν ἐρχομένων ἐν τῷ μοναστηρίῳ αὐτοῦ καὶ 

ἀναγκαζόντων αὐτὸν πρὸς διδασκαλίαν, ἐνθυμούμενος 

ὅτι εἰς τοῦτο ἐκάλεσεν αὐτὸν ὃ θεός, ὥςτε ὥφελον καὶ 

90 σώζειν ψυχάς, βιαζόμενος ἔλεγεν, ὅτι Εἴ τι παρ᾽ ἐμοῦ 

586, 81 648]. τιν 18 89. οἵ, Βοιὰ. ὙΥΙ 11 ἃ]. 

δ1, 2 Μαεαίῃ. χιτὶ 48 ἩθΌτ. χαπ ἴ 8. Ὁ Ἴ δε ΤΕ 

1 οτὴ; χαὶ 11 14 ΡῈ. ὌΣΨΙΙ 19 Ἰ Ῥγον χε 

56, 80 ὀφελούμενοι ΡΥῸ δοξάζομεν Υ 

δῖ, 1 αἰωνίῳ Ὁ 8. οὖν δααϊῦ ΘΔ] ποτ μιμεῖσθαι ἡ 

Ὁ ὀφέλειαν Ὁ 6 τούτουσ τεκνία Ὁ { μά- 

θετεῖῦ 8 ὡσ ἐγὼ ὅτι καὶ ἐγὼ ὡσ ὑμεῖσ Ρ 10 δἰτθυπτα 

τοῖς οτί. ἀρ θη απ 11 εἰσιν Ὸ 19 οοπίοίαβ ὠφελεῖν 

20 σώσειν Ὁ 



πολ ανσδδισες πο καθ τυ σῷ σι; βοτπεῖπιποι . κα 

Ἤν πὰ  βψυναασν τὰ πα σα σα θο δδ τνρδ 

Ῥ. 809---810 ἀλι  γαϑν 

ζητεῖτε, ταῦτα ἐν τῇ θεοπνεύστῳ γραφῇ εὑρήσετε ἐγὼ 

δὲ κατὰ τὴν ἐμὴν βραχύτητα ὅσα ἂν παράσχῃ ὃ κύριος 

πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ψυχῶν ὑμῶν καὶ τὴν ἐμὴν 

ὠφέλειαν, ταῦτα ὑμᾶς καὶ λόγοις καὶ ἔργοις; ὡς ὃ θεὸς 

ἐχαρίσατο ἡμῖν, ὁ ἀνάξιος ἐγὼ διδάξω, μᾶλλον δὲ ὃ 90 

κύριος διδάξει διὰ τῆς ἐμῆς ταπεινώσεως τί γὰρ ἔχο- 

μεν, ὃ οὐκ ἐλάβομεν παρὰ τοῦ θεοῦ; καθὼς γὰρ ἣμᾶς 

ἐνουθέτει σπουδαίως δακρύων, αὐτὸς ἔλεγεν ὠφελεῖσθαι, 

εὐφραινόμενος ἐπὶ τῇ χορηγήσει τοῦ θείου λόγου. ἅμα 

γὰρ τῷ ἄρξασθαι αὐτὸν λαλεῖν τοσοῦτον ἐνέπνεεν 30 

αὐτῷ ἣ χάρις, ὡς τὸν ἀκούοντα τὸν λόγον εὐθὺς κα- 

τανύσσεσθαι καὶ μὴ νομίζειν παρὰ ἀνθρώπου νουθετεῖ- 

σθαι, ἀλλὰ παρὰ κυρίου. καὶ γὰρ ὁ κύριος ἐλάλει δι᾽ 

αὐτοῦ ὃ θεὸς γὰρ ἐλάλησεν ἐν τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ κατὰ 

τὸ γεγραμμένον᾽ [| ἵἵνα δῶ χάριν τοῖς ἀκούουσιν᾽. περὶ 58 

ἧς διδασκαλίας ὕστερον διηγήσομαι καιρὸς γὰρ ἡἣμᾶς 

καλεῖ τοῦ κατάρξασθαι ἄνωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς ποιήσασθαι 

τοῦ καλλίστου βίου καὶ τῆς ἐναρέτου πολιτείας αὐτοῦ 

τὴν ἐξήγησιν. δ 

Γέγονεν γὰρ ἀπὸ Φρυγίας γεννητός᾽ κατὰ φύσιν δὲ 

ἣ πατρὶς φιλοπαιδεύτριά ἐστιν ἐν τῇ παιδεύσει τῶν 

57, 35 ΡΒ. αν 15 261 ΟοΥ. τν 7 
8, 1 ἘΡἢ. τν 29 

7, 21 εὑρήσετε. 6χ ἑυρήσεται ῬΡΙ: εὑρήσεσθε Ὁ 29 

ἡμῶν 24-2Ὁ ταῦτα ὑμᾶσ ὁ θεὸσ καὶ λόγοισ καὶ ἔργοισ 

ἐχαρίσατο. ταῦτα ὑμᾶσ καὶ λόγοισ καὶ ἔργοισ ὡσ ὁ θεὸς ἐχαρί- 

σατο ἡμῖν ΥΥ: ὡς ὁ θεὸς καὶ λόγοις καὶ ἔργοις ἐχαρίσατο ἡμῖν Ὁ 

20 ὁ ἀνάξιοσ ἐγὼ Υ': ἀναξίοισ 28 ὀφελεῖσθαι ΡΥ͂Ό 

80 τὸ ΡΥῸ ἐνέπνευσεν 1: ἔπνευσεν Υ3Ρ 81 κατανύγε- 

σθαι Ρ 88 ἐλάληγ 

ὅ8, 6 ἀρχ(ή) τηρ' ΡΥ 
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γραμμάτων. οἱ δὲ γονεῖς αὐτοῦ ἦσαν εὐγενεῖς καὶ φο- 

βούμενοι τὸν θεόν, σχολαστικός τε ὧν ὃ πατὴρ αὐτοῦ 

10 ἐπαίδευσεν αὐτὸν τὰ γράμματα ἱκανῶς. ἀναστρεφόμενος 

δὲ μετὰ φόβου καὶ ὑποτασσόμενος τοῖς γονεῦσιν ἐδι- 

δάσκετο παρ᾽ αὐτῶν παιδείαν καὶ νουθεσίαν κυρίου" 

αὐτός τε ἦν φυσικῶς ἐκ παιδόθεν ἡγιασμένος, ἐν φόβῳ 

θεοῦ καλῶς ἀνατραφείς᾽ εἶχεν δὲ κατάνυξιν καὶ πόθον 

τι καὶ ἐτήρει καιρόν, πότε διαδρὰς ἀπέλθῃ ἢ ἐν ἐκκλησίᾳ 

ἢ ἐν μοναστηρίῳ, ὅπου ἂν εὕρῃ ἄνδρας εὐλαβεῖς. οὐ- 

δέπω γὰρ ἦν τότε ἐν τῇ Φρυγίᾳ εἰ μὴ ἀραιῶς εἷς ἢ | 

Ὁ δεύτερος, καὶ εἴ που εὑρέθη ἐκκλησία, οἱ κληρικοί, ὡς 

ἐπὶ χώρας, νωθρότεροι ὑπῆρχον᾽ ὅθεν καὶ ἕως τοῦ νῦν 

ὁ πάνυ κατηχηθέντες, ἀκούοντες τὰ περὶ αὐτοῦ καὶ θαυ- 

μάζοντες, ποῖος ἀνὴρ γέγονεν ἐκ τῆς χώρας αὐτῶν, 

πάντες μὲν γεγόνασι μικροῦ δεῖν χριστιανοί, τινὲς δὲ 

καὶ ἐζήλωσαν αὐτὸν ἐν καλῷ. ἀλλ᾽ οὔτε ἐν τῇ φαιδρᾷ 

Κωνσταντίνου πόλει ὑπῆρχον τότε μοναστήρια, εἰ μὴ 

ὁ μόνον τὸ τοῦ μεγάλου ᾿Ισαακίου, ὃν διεδέξατο ὃ ἅγιος 

Δαλμάτιος. μιᾶς γοῦν ἡμέρας, δείραντος αὐτὸν τοῦ πα- 

τρός, ἔχων τὴν πρόθεσιν ὑπεχώρησεν ἀπὸ τῶν γονέων 

καὶ ἐλθὼν μονὰς δύο ἢ τρεῖς, ὡς διηγήσατο, κατήντησεν᾽ 

εἰς ἐκκλησίαν καὶ ἀκούσας τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου λέγον- 

68,10 ο΄ 1 Ῥοίν. τὶ 3 Ἢ οὐ Τπο τ 8. 28. 6]. 

ΙνΥ 18 

ὅ8, 11 δὲ Υ: τε Ρ: καὶ ἢ καὶ οἴ 12 παιδίαν ΡΥ 

14 κατάνυξιν εἶχε καὶ πόθον Ῥ 5΄'η6 οοὨΐ Οὐ ἢ 6 10 ἀπ- 

ἐλθει ΚΥ 11 ἀρεῶσ ΡΥ 19 ὅθεν --- 28 καλῷ βοηξθηζίδγη 

τη8}}6 ἰπίθυυ ατηραηΐ, Τοτῦ. ἰηϑουία ΔῸ ϑαϊΐοῦσθ 22 γεγόνα- 

σιν δὴν Ρ 28 [ἐζήλωσαν αὐτὸν Υ͂ ΘΠ] 188 : 

24 κωνσταντινουπόλει Ῥ ΦΌ τὸ 5580Υ ΥἹ 20 δήραντοσ Ρ 

τοῦ οἵ ἢ 21 ὑπεχώρισεν Κ 29 λέγοντος ὁ 



΄ 

Ρ. 810---811 το δ᾽ -- 

τος ὅτι εἶπεν ὃ κύριος ᾿πᾶς ὅστις ἀφῆκεν πατέρα ἢ μη- 80 

τέρα ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς 

ἕνεκεν ἐμοῦ, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώ- 

νιον κληρονομήσει᾽ (ἀφῆκεν γὰρ σὺν τοῖς | γονεῦσι καὶ 59 

μικρὰν ἀδελφήν), τοῦτο οὖν ἀκούσας ἐν τῷ εὐαγγελίῳ 

θεοπνεύστως, καὶ μᾶλλον τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ εἰς προκο- 

πὴν ἐληλυθότος, εὑρών σινας δδεύοντας ἐπὶ τὴν Θρά- 

κὴην συνώδευσεν αὐτοῖς. δ 

γενομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Θρῴκῃ καὶ μὴ φθασάν- 

τῶν αὐτῶν εἰς μονήν, ἠυλίσθησαν ἐν ὦ κατελήφθησαν 

ὄρει. ἐν δὲ τῷ ἑνὶ μέρει δασὺ ἦν τὸ ὄρος ἀπὸ τῶν 

δένδρων, καὶ φοβερὸς ἦν ὃ τόπος ἀπὸ τῶν δαιμόνων 

αὐλιζομένων, οἱ ἦλθον τοῦ ἐπηρεάσαι αὐτοὺς καὶ ἔλεγον 10 

εἰς ἀλλήλους: Οὐδὲν αὐτοῖς δυνάμεθα ποιῆσαι, σὺν αὐ- 

τοῖς γάρ ἐστι παιδίον λαβὸν ἐξουσίαν καθ᾽ ἡμῶν. καὶ 

τοῦτο καθεύδοντες ἤκουσαν, καὶ θροηθέντες καὶ διυπνί- 

σαντες ἤκουον ψόφους ἐν τοῖς δένδροις φευγόντων 

τῶν δαιμόνων. ἦν δὲ γινώσκων καὶ ὃ παῖς τοῦ θεοῦ 15 

τὰ γινόμενα᾽ ἐτῶν γὰρ ἦν δέκα καὶ ὀκτώ. γενομένης 

δὲ ἡμέρας ἠρώτων αὐτὸν εἰ ἔγνω [ τι τῶν γενομένων. Ὁ 

τοῦ δὲ ἀρνησαμένου αὐτοὶ ἠυχαρίστουν τῷ κυρίῳ θαυ- 

μάζοντες, ποῖον παῖδα χριστιανὸν ἔσχον παρὰ τοῦ θεοῦ 

συνοδοιπόρον᾽ καὶ θεωροῦντες αὐτὸν πάνυ κατηφῆ καὶ 30 

ἐν εὐλαβείᾳ διάγοντα παρέθεντο αὐτὸν τινὶ οἰκοδεσπότῃ 

αὐτὸς γὰρ ἠσχύνετο μόνος ποὺ ἀπιέναι. λαβιὺν δὲ αὐ- 

τὸν ἐκεῖνος ἔδωκεν αὐτῷ βόσκειν πρόβατα. καὶ μὴ 

δ8, 80 Μεαίη. χιχ 29 

8, 80 ὁ οἱ πᾶς ον ΚΥα 59, 1 γονεῦσιν Υ 

4 ὡδεύοντασ Οῦ 10 πειράσαι Ὁ 19 ἐστιν παι- 

δεῖον Υ 18 διυπνήσαντεσ Υ 16 ἣν Υ͂, Ὁ: ἣν τότε Ρ 1 

τινομένων ΡΥ 29 ποὺ Ρ: τοῦῦ!ς 9598 ἔδοκεν αὐτὸν ΥΡ 



-- Τὸ -- ὅ--τ 

ξενιζώμεθα, τοῦτο γὰρ αὐτῷ προεσημαίνετο παρὰ τοῦ 

95 θεοῦ, ὅτι ἔμελλε ποιμαίνειν καὶ πρόβατα Χριστοῦ λο- 

γικά. οὐκ ἀγνοοῦμεν δὲ ὅτι καὶ ὃ ἅγιος Μωῦσῆς καὶ 

Ἰακὼβ καὶ Δαυὶδ πρόβατα ἐβόσκησαν. ὡς οὖν ἐποί- 
μαινε τὰ πρόβατα, ἐπῇρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἄδων, ὡς 

γίνεται ἐν τοῖς ποιμέσιν. οὔσης δὲ πλησίον ἐκκλησίας, 

80. ὃ πρεσβύτερος ἀκούσας αὐτοῦ τῆς φωνῆς προτρεψά- 

μενος ἦρεν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ οἰκοδεσπότου, ἐπαγγειλά- 

μενος διδάσκειν ψαλμοὺς καὶ ποιεῖν αὐτὸν ψάλλειν ἐν 

600 τῇ ἐκκλησίᾳ, εἰ δὲ καὶ | βούλοιτο, διδόναι αὐτὸν μονά- 

ζουσιν. ὃ δὲ τὸν πόθον ἐν τούτῳ ἔχων ἐπέδωκεν ἑαυ-- 

τόν. ὡς οὖν ἔψαλλεν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐθαύμαζον αὐ- 

τοῦ τὴν ἐπιστήμην καὶ πῶς τοὺς ψαλμοὺς ἐμπόνως 

5 ἐμάνθανεν. οἴνου δὲ οὐκ ἐβούλετο μεταλαβεῖν᾽ τῶν δὲ 

κληρικῶν πάνυ οἰνοποτούντων εἰς τὰ ἄριστα τὸν μὲν 

ἐθεώρει πλαγιάζοντα, τὸν δὲ στρηνιῶντα ἀπὸ εὐφρα- 

σίας ὡς ἐν ἀγρῷ, καὶ τοὺς κοσμικοὺς μὴ ὠφελουμένους, 

καὶ πάνυ ἀηδίζετο. 

1.ὁ. λυπουμένου δὲ αὐτοῦ καὶ τὸν θεὸν παρακαλοῦντος, 

ὅπως καταξιωθῇ μετὰ εὐλαβῶν οἰκῆσαι, εὐχομένου αὐ- 

τοῦ ὠκονόμησεν ὃ θεός τινα στρατιώτην εἰς Κωνσταν- 

τινούπολιν ὀνόματι ᾿Ιωνᾶν, ᾿Αρμένιον τῷ τένει, ὑπὸ 

τοῦ θεοῦ ἐγκεντρισθέντα ἀποτάξασθαι. ὃς πλειστάκις. 

τὸ παρακαλέσας τὸν τριβοῦνον τοῦ νουμέρου καὶ μὴ ἀπο- 

λυόμενος, μιᾷ τῶν ἡμερῶν λαβὼν φορτίον μικρὸν ἐπὶ 

τῶν ὥμων καὶ πῦρ ἐν τῇ χειρί, προερχομένου τοῦ 

9, 94 ξενιζόμεθα ΡΥ Ὁ ἔμμελλε 26 [ὅτι] Ὁ 

29 ποιμαίσιν Υ̓ 

600, 1 βούλοι 4 ἐπιστίμην Κ [οὐκ] ἐμπόνως Ὁ 

τὐπῶν: Ὁ 8 ὀφελουμένουσ Υ 11 αὐτοῦ] δὲ ἀυτοῦ Ῥ 

12 θέὸς τινὰ Ῥ 15 ᾿Ιωνᾶν ὀνόματι 0 14 τοῦ ὁ Ρ 

ὃσ Ρ: ὅστισ Ἰωνᾶσ ΥῸ 



Γ 

Ρ. 511---812 --Ῥ 1 --- 
5 

εὐσεβεστάτου βασιλέως [ ᾿Αρκαδίου προσελθὼν εἶπεν» 

αὐτῷ ἝἭως τοῦ νῦν ἐδούλευσα τῷ κράτει σου, ἀπ᾽ ἄρτι 

δὲ βούλομαι τῷ Χριστιὺ δουλεῦσαι κέλευσόν με ἀπο- 90 

λυθῆναι. εἰ δὲ μή γε, ἐξουσίαν ἔχεις ἐν τούτοις καῦσαι 

τὸν δοῦλόν σου. ἐγὼ γὰρ ἄλλό τι πρᾶξαι οὐ δύναμαι. 

ἰδὼν δὲ ὃ βασιλεὺς τὴν εὐσεβῆ αὐτοῦ ἀπόνοιαν εὐθέως 

ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀπολυθῆναι. καὶ εὐθὺς ἐξῆλθεν τῆς πό- 

λεως, καὶ ἐξελθὼν ἔπηξεν καλύβην ἑαυτῷ εἰς τὸ ὄρος, 6 

οὐ πάνυ ἀπὸ μήκους τῆς ἐκκλησίας ἐν ἣ ἦν ὃ δοῦλος 

τοῦ θεοῦ. μένων δὲ ἐν τῇ σκηνῇ ἔζη ἀπὸ τῶν βοτανῶν᾽ 

γνόντες δὲ οἱ πέριξ χωρικοὶ ἀναβάντες ὠκοδόμησαν 

αὐτῷ κέλλαν καὶ ἔσπειραν αὐτῷ τόπον μικρόν. καὶ ἐν 

τῷ ψάλλειν αὐτὸν καὶ εὔχεσθαι καὶ νηστεύειν καὶ πᾶσαν 80 

τὴν τοῦ μονάζοντος. ἀρετὴν ἐξασκεῖν (ἔμπειρος γὰρ ἦν 

ταύτης ἐκ τῆς ἰδίας πατρίδος μαθών οἱ γὰρ ᾿Αρμένιοι 

σφόδρα πρόσκεινται τῷ θεῷ) ἤρξατο εἷς καὶ εἷς προσ- 

κολλᾶσθαι αὐτῷ εἰς τὸ δουλεύειν τῷ θεῷ. 

ἀκούσας οὖν περὶ αὐϊτοῦ καὶ ὃ θεοφιλὴς Ὑπά-61 

τιος εὐθὺς συνταξάμενος τῷ πρεσβυτέρῳ καὶ τοῖς λοι- 

ποῖς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν λέγων Βούλομαι κἀγὼ δου- 

λεῦσαι τῷ θεῷ. καὶ εὐθὺς ἐδέξατο αὐτόν. οἱ δὲ ἀπο- 
λύσαντες αὐτὸν πάνυ ἐλυπήθησαν διὰ τὴν εὐλάβειαν δ 

αὐτοῦ καὶ ὅτι ὑπὲρ πάντας παρέμενεν τῇ ἐκκλησίᾳ. 

ἦν δὲ ἐτῶν εἴκοσι, ὅτε εἰσῆλθε πρὸς τὸν δοῦλον τοῦ 

θεοῦ Ἰωνᾶν. καὶ ἄλλων οὖν προσκολλωμένων αὐτοῖς 

ἤρξαντο φιλοκαλεῖν καὶ κῆπον καὶ χώραν εἰς τὸ σπείρειν 

60, 29 ἄλλο τί Ρ, Ὁ: ἀλλ᾽ ὅτι Κα 28 ὑπόνοιαν Ὁ 20 

μήκους ἀπὸ Ὁ 21 σκινῆξ 28 γνῶντεσ Υ0 ὠκοδώ- 

μησαν Ὁ 29 αἰύθυτιη καὶ οὐὴ Ὁ 88 ροβὲ θεῷ πουΐ 

οδΡ᾿15. Ἰηϊξϊατη ἕδος Ὁ 

61,1 τοῦ Θιιϑῃ. 2 λυποῖσ 
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τὸ καὶ ἐπικτίζειν μοναστήριον, ὡς συναχθῆναι ἀδελφοὺς. 

ὀγδοήκοντα καὶ γενέσθαι καστέλλιον μέγα. διὰ γὰρ τὸ 

τοὺς Οὕννους γειτνιάζειν καὶ ῥᾳδίως πραιδεύειν τοὺς 

τόπους καστέλλια ὠκοδομοῦντο. καθηγεῖτο οὖν τῶν πάν- 

τῶν ὃ ὅσιος διδάσκαλος Ἰωνᾶς. τοσοῦτον δὲ ἐφήψατο 

“Ὁ τῆς ἀσκήσεως ὁ Ὑπάτιος, ὡς ὑπερβάλλεσθαι | πάντας, 

16 μικροῦ δεῖν καὶ τὸν ἡγούμενον, ἐν νηστείᾳ καὶ ἀγρυπνίᾳ 

καὶ ψαλμῳδίᾳ καὶ εὐχῇ καὶ ὑπακοῇ καὶ ἡσυχίᾳ καὶ τα- 

πεινοφροσύνῃ καὶ ἀκτημοσύνῃ καὶ πάσῃ ἀρετῇ, ὡς πάν- 

τας ὠφελεῖσθαι παρ᾽ αὐτοῦ καὶ τὸν θεὸν δοξάζεσθαι, 

20 καὶ τὸν ἡγούμενον ἀγαπᾶν αὐτὸν καὶ χαίρειν ἐπὶ τῇ 

πολιτείᾳ αὐτοῦ. 

τοσαύτην γὰρ νηστεύων καὶ εὐχόμενος. ἡσυχίαν ἤ- 

σκει, ὡς ἐπιθυμεῖν πάντας λόγον ἀκοῦσαι παρ᾽ αὐτοῦ 

καὶ παρακαλεῖν αὐτὸν τοῦ νουθετεῖν αὐτοὺς πρὸς ὠφέ- 

2ὅ λειαν. ὃ δὲ παρῃτεῖτο λέγων Καὶ ἐν τῷ κόσμῳ δοῦλος 

ὑπῆρχον, νῦν δὲ ἦλθον ἵνα καταξιωθῶὼ καὶ ὑμῶν δοῦλος 

γενέσθαι. ὅθεν προσέπεσε τοῖς ποσὶν τοῦ ἡγουμένου 

λέγων Κέλευσόν με δι᾽ ὅλου τοῖς κακουμένοις ἐξυπηρε- 

τεῖσθαι. τοῦτο γὰρ ἔλεγε πεποιηκέναι ἀκούσας ἐν τῷ 

80 ἁγίῳ εὐαγγελίῳ, ὅτι Ἐξελεξάμην ταύτην τὴν ἐντολὴν 

62 τοῦ κυρίου εἰπόντος | τοῖς ἐκ δεξιῶν “δεῦτε οἱ εὐλογη- 
μένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην 

ὑμῖν βασιλείαν. ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φατγεῖν᾽ 

ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με΄ ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ 

602,1 Μαίῃ. χχν 84 

ΘΙ, 12 οὔννουσ ῬΥ͂Ξ τηρ᾽: ὄνουσ Υ1 14 ἐϊφήψ]ατο 

Ω. Τῶϑ ΔΙΏΡΠΟΥΘ 106 δὴν Ρ 2] ποσὶ Υ΄ ἘῺ.29.ἀὄκοῦ- 

σας... εὐαγγελίῳ ρΡοδῦ ἐντολὴν ἰγδηβροϑαϊ Ὁ 80 ἁγίῳ 

ΟἸηΐϊβϑατη ααύ τὴρ' ΡῚ 

02, 8 ἐδόκατε Υ 4 ξένος --- συνηγάγετέ με ὁ Ρ 



δ σα μλνν 

Ῥ. 311---819 αν ςς: 

με’ γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με΄ ἀσθενὴς καὶ ἐπεσκέψασθέ 5 

με᾽ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθετε πρός με. τῶν δὲ εἰπόντων. 

κύριε, πότε σε εἴδομεν οὕτως καὶ ἐποιήσαμεν ταῦτα: 

ἀπεκρίνατο᾽ ἀμήν, ἀμήν, λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε 

ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ 

ἐποιήσατε. 10 

κελευσθεὶς δὲ παρὰ τοῦ ἡγουμένου τοσαύτην προθυ- 

μίαν ἐπεδείκνυτο, ὥςτε καὶ ἀπὸ μήκους ἀπιέναι προφάσει 

{τοῦ» κατασκοπῆσαι τὰς χώρας τοῦ σπόρου᾽ καὶ εὑρὼν 

χωρικοὺς ἀσθενοῦντας καὶ ἐρριμμένους ἐν τῇ ὁδῷ πενι- 

χροὺς ὄντας, ὡς διηγεῖτο ἡμῖν (καὶ γὰρ τὰ τοῦ ἁγίου 1:5 

Ἰωνᾶ αὐτὸς ἡμῖν διηγεῖτο), τούτους ἐπ᾿ ὥμων λαμ-ν 

βάνων βαστάσας ἀπετίθετο ἐν τῷ πυλῶνι, καὶ εἰσελθὼν 

ἔλεγεν τῷ ἀββᾷ᾽ Τινὲς εἰσήνεγκαν ἐν τῷ πυλῶνι ἄρρω- 

στον καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. καὶ κελευσθεὶς εἰσ- 

έφερεν αὐτόν. καὶ εἴτε τραῦμα εἶχεν, ἤ τινα ἀρρωστίαν, 90 

καταντλήσας αὐτὸν ἐπεμελεῖτο αὐτοῦ ὡς χρή, καὶ στρώ- 

σας κλίνην ἀνέπαυεν αὐτὸν καὶ βρώμασιν ἐπιτηδείοις 

διέτρεφεν αὐτόν. εἰ δὲ χρεία ἦν τοῦ ἀλειφθῆναι τὸν ἄρ- 

ρώωστον, ἀναγγείλας τῷ ἀββᾷ (ἦν γὰρ πρεσβύτερος) 

ἐποίει αὐτὸν ἐλαίῳ εὐλογημένῳ ἀλιφῆναι παρ᾽ αὐτοῦ, 95 

καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀπέλυεν αὐτὸν ὑγιῆ, τοῦ θεοῦ 

αὐτῷ συνεργοῦντος καθὼς γέγραπται᾽ “ παντὶ τῷ ἐργαζο- 

μένῳ τὸ ἀγαθὸν συνεργεῖ ὁ θεός΄. ἀκηκόαμεν δὲ καὶ 

62, 21 οἵ. Ποχη. τὶ 10 γπὶ 28 

602, ὃ περιεβάλλετε Ρ { ἐποιησάμεθα Ὁ 9 ἑἕνὶ τούτ. τ. 

ἐλ. Τ' ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων τῶν πιστευόντων εἰσ ἐμὲ Ρ 

19 {τοῦ οἵα ΡΥῸ κατασκοπεῖσαι Υ τῆσ χώρασ Ὁ 

ἰσπόρ]ου 6. τὰ5 ΥἹ εὑρεῖν ΡΥῸ 11 εἰσερχόμενοσ Υ 

20 ἠ τινὰ Ρ 28 αὐτὸν οἵη. Ῥ ἀλειφθῆναι Ρ: ἀλη- 

φῆναι Υ͂ ἀλειφῆναι Ὁ 20 ἀλειφῆναι ΡΥ 



--Ῥ 14 -- 9-1 

τοῦτο παρὰ τῶν ἐκεῖσε ἀδελφῶν, ὅτι εἴ τις προσφάτως 

48 ἦν πυρέξας, ἀπερχόμενος ὃ Ὑπάτιος ὡς [| ψηλαφῶν αὐ- 

τὸν καὶ ἐπισκεπτόμενος, τῇ μὲν χειρὶ ἀσυμφανῶς τὸν 

τίμιον σταυρὸν ἐποίει, τῷ δὲ νι ἐκτενῶς ἤυχετο λέγων 

τῷ ἀδελφῷ" Ἔγειρε, οὐδὲν κακὸν ἔχεις, κάτελθε εἰς τὴν 

δ ὑπηρεσίαν. ταῦτα δὲ ἔλεγεν πίστει, ὡς εὐθὺς κουφισθέν- 

τὰ τὸν ἄρρωστον εἰς τὸ βέλτιον καταστῆναι᾽ εἰ δὲ καὶ 

προθύμως τις ἀκούσας αὐτοῦ ἀνέστη, τοῦ θεοῦ παρέχον- 

τος διέμενεν ὑγιὴς μηδὲν κακὸν ἔχων. 

Ταῦτα οὖν ποιῶν τοῖς ἀδελφοῖς καὶ πᾶσιν, αὐτὸς ἐν 

10 ψιάθῳ ἀνακλίνων ἑαυτὸν τοσοῦτον ἐνεκρατεύετο, ὡς πολ- 

λάκις καὶ τὰς πέντε ἀσιτεῖν αὐτόν. πλειστάκις δὲ ὀχλού- 

μενος ὑπὸ τοῦ δαίμονος, ὡς νεώτερος, ὁ « τῆς μυσα- 

ρᾶς ἡδονῆς τῆς τοῖς νέοις ἐνοχλούσης καὶ καταστρέψαι 

σπουδάζοντος, ἐὰν μὴ ἀνανήψωσι. καὶ ἐὰν μὲν ἀποτα- 

τὸ ξάμενος ἐν ἐγκρατείᾳ ἀγωνίσηται δεόμενος τοῦ θεοῦ 

Ὁ διὰ παν]τός, ἵνα αὐτὸς ἐλθὼν πολεμήσῃ τοὺς πολεμοῦντας 

αὐτόν, πίστει ὑπομένων καὶ ταῦτα κατεργαζόμενος, τὴν 

ἐγκράτειαν τὴν ὑπομονὴν τὴν ἀγάπην τὴν ταπεινοφρο- 

σύνην, μὴ ἀπογνῷ ἑαυτοῦ διὰ τὸν πόλεμον ἐκεῖνον, 

20 ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι κἂν μὴ σήμερον ἐλυτρώθην, αὔριον 

λυτροῦμαι, κἂν μὴ εἰς τὴν πενταετίαν, εἰς τὴν δεκαετίαν. 

μόνον μὴ ἐνδοὺς φύγῃ τὸ στάδιον, ἀλλ᾽ ἀνθιστάμενος 

ὑπομείνῃ “ὃ γὰρ εἰς τέλος ὑπομείνας οὗτος σωθήσεται" 

68, 98. Μαίίμ. χ 99 

608,1 ψιλαφὼν Υ ὃ ἴοχτῦ ἔλεγεν (ἐν ὃ διέμεινεν Ρ 

«ιηδὲν Ρ; μὴ Ὁ 604, 10 ψιάθ[ω] οὐ Ἰε]νεγκρατεύετο ὁ. γ85 

11 ἀσιτεῖν] αἴρειν ΡΥΌ πλιστάκισ ρ Υἡᾧ 12 παύσῃ ἰηα᾽οδ- 

ὙΠ. 5 18 καταστρέψαι --- ἀνανήψωσι οἵ Ὁ 14 μὲν] μὴ 

ΡΥΡ ὁ ἀποταξάμενοσ 16 πολεμήσει ΚΟΥ 20 πι- 

στεύει ΡΥΡ 21 δεκα[ετίαν] ὁ. τὰ 5 Ρ 28 ὑπομείνει Ῥ. 



Ῥ. 818---814 ταν δὴ... 

μόνον ἐπερχομένου πολέμου σφραγίσας ἑαυτὸν εὐθὺς 

᾿ς πτραπῇ εἰς τὸ εὔξασθαι" καὶ βλέπων αὐτοῦ ὃ θεὸς τὸν 90 

ἀγῶνα ἀποστέλλει τὴν χάριν αὐτοῦ καὶ ἐλευθεροῖ αὐτοῦ 

τὴν ψυχήν. εἰ δὲ καὶ βραδυτὴς γένηται ἣμῶν πάνυ 

ἐπιζητούντων αὐτόν, ἡμεῖς μὴ ἀπιστήσαντες ὑπενδιῶμεν, 

ἀλλ᾽ ὑπομένωμεν. οἶδεν γὰρ ὃ θεὸς τί ἡμῖν συμφέρει 

᾿ς κατὰ τὸν λέϊγοντα᾽ “εἰ πιστεύεις ἰδεῖν τὰ ἀγαθὰ κυρίου, 64 

᾿ς ὑπόμεινον τὸν κύριον᾽. εἰ δέ τις τοῦτο ἠρνήσατο τῷ διά- 

γεῖν ἐν βίῳ μὴ ἀποταξάμενος, τῆς τελείας λοιπὸν ἣἧλι- 

κίας γενόμενος νομίμως γαμησάτω, σεμνῶς διάγων μετὰ 

φόβου κυρίου: καὶ τοῦτο γὰρ δεκτὸν παρὰ θεῷ. οὕτω ὁ 

προασφαλιζώμεθα, ἵνα μὴ πειράζῃ ἡμᾶς ὃ σατανᾶς" 

“ἕκαστος γὰρ ἴδιον χάρισμα ἔχει ἐκ θεοῦ, ὃς μὲν οὕτως, 

᾿ς ὃς δὲ οὕτως. 

μιᾶς γοῦν ἡμέρας ὁ Ὑπάτιος πάνυ πολεμηθεὶς ὑπὸ 

τοῦ πολέμου τούτου ἐν τοῖς καύμασι πεντήκοντα ἡμέρας 10 

οὐκ ἔπιεν, σκληροκοιλιάσαντος δὲ αὐτοῦ καὶ τὰ χείλη 

αὐτοῦ τῇ ξηρότητι διερράγη. ὃν ἰδόντες οἱ ἀδελφοὶ διεσά- 

φησαν τῷ ἀρχιμανδρίτῃ. ὃ δὲ παρασιωπήσας ἀπὸ τῶν 

γυκτερινῶν εὐχῶν κεράσας ποτήριον οἴνου μετὰ ψωμοῦ 

ἐπὶ πάντων φωνεῖ αὐτόν᾽ Ὑπάτιε. ὃ δὲ ἀπεκρίνατο᾽ Εὐ- 1Ὁ 

λόγησον. λέγει αὐτῷ Ἐλθὲ ἐν τῷ μέσῳ, καὶ δεξάμενος | 

πίε τὴν εὐλογίαν ταύτην (οἴνου γὰρ οὔτε ὅλως μετε- Ὁ 

λάμβανεν). ὃ δὲ πατρικῇ ὑπακοῇ φερόμενος καὶ γινώσκων, 

4. 1 ΕΟ χχντν 18 {4 δ 

68, 9ὅ τραπεῖ Ὑὺ 21 βραδύτησ Υ 928 ἀποστήσαντες Ὁ 

29 ὑπομένομεν Ρ 

θ4, 1 πιστεύησ Υ: πιστεύες ἢ 2 τῷ] τὸ ΡΥ͂Ρ 0 

προασφαλιζόμενοι ΡΥ ὑμᾶσ Ῥ 1-8ὃ ὃ μὲν.. .ὃ δὲ Τ' 

10 κάμασι Υ1 11 σκληροκοιλήσαντοσ Ρ 12 διεσά- 

φισαν 15 φωνῆν 16 ἔλθε γ᾽ 18 ὑπακοῇ οἵὴ ΥὉ 
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ὅτι ὑπακοὴ ζωὴν κατεργάζεται, πίστει δεξάμενος ἔπιεν, 

909 ἀνεκτότερος τοῦ πολέμου γενόμενος. 

διηγεῖτο δὲ ὅτι καὶ οἱ βάρβαροι πλειστάκις ἐπελ-. 

θόντες τῇ Θράκῃ ἐκύκλωσαν ἡμῶν τὸ καστέλλιον᾽ καὶ 

ὃ θεὸς πάντοτε ὑπερασπίζων τῶν δούλων αὐτοῦ αὐτῶν 

εὐχομένων ἀπεδίωκεν αὐτούς. εἶχον γάρ τινα τρυμαλιάν, 

20 ὅθεν ἀκοντίζοντες λίθον ἐποίουν ἕνα πληγάτον, ὡς τοὺς 

λοιποὺς γνόντας καὶ τὰ φραγέλλια σείσαντας συσσήμου 

χάριν ἐπιβαίνειν τοῖς ἵπποις καὶ ἀναχωρεῖν. καταπαύ- 

σεὼς δὲ γενομένης οἱ χωρικοὶ πραιϊιδευθέντες λοιπὸν 

μηδὲν ἔχοντες εἰς τὸ μοναστήριον προσέτρεχον, ζητοῦν- 

δο0τες τὰ πρὸς τὴν χρείαν. ὁ δὲ κύρις ᾿Ιωνᾶς εἰσερχόμε- 

γος ἐν τῇ μεγαλοπόλει ἔλεγεν τοῖς ἰλλουστρίοις μετὰ 

θῦ παρρησίας ΤΙειϊνῶσιν οἱ πτωχοὶ πραιδευθέντες ἐν τῇ 

Θράκῃ καὶ ὀχλοῦσί μοι. ἀποστείλατε αὐτοῖς ἀναλώματα. 

ἐκεῖνοι δὲ ἀκούοντες ὡς παρὰ πατρὸς Ῥουφῖνος καὶ 

οἱ λοιποὶ τῶν μεγάλων, ὅσοι διὰ θεὸν ἐβούλοντο, πλοῖα 

5 γεμίζοντες σίτου καὶ ὀσπρίων ἔπεμπον αὐτῷ, ἵνα διαδώσῃ 

αὐτοῖς. ἅμα γὰρ τῷ εἰσιέναι ἐν τῇ πόλει πάντες οἱ 

πλούσιοι ἠξίουν αὐτόν, ὅπως εὐχὴν ποιήσας ἐν.τῷ οἴκῳ 

αὐτῶν εὐλογήσῃ αὐτούς. τοσοῦτον γὰρ ἦν ζηλωτής, 

ὡς πάντας τοὺς ἰλλουστρίους ἐλέγχειν εἰς πρόσωπον. 

10 εἰ ἧυρεν ὅτι τινὰ ἠδίκουν, ἕως θανάτου προΐἵστατο τοῦ 

ἀδικουμένου, ἅμα δὲ καὶ ἐνουθέτει αὐτοὺς λέγων ὅτι. 

“δάκρυα ἀδικουμένων κρίσις γίνονται τῶν ἀδικούντων. 

64, 19 οἵ, ον. Ιοῃ. χιὶ 80 θΌ, 12 οἵ, 165, Θ΄ῖγσ, Χχχν 18 

64, 20 ἱπητηο ἀνεκτικώτερος 26 γνῶντασ Ὁ φρα- 

γέλια Ρ συσσίμου ΡΥ 28 πρεδευθέντεσ ΡΥ 80 κύ- 

ρῖοσ Ρ 81 ἰλουστρίοισ Ῥ (υσ ἴῃ 1885), 

θῦ, ὃ διαδώση Ρ: δίδωσιν Ὁ 6 τῷ] τὸ Ρ: τοῦ 

8 εὐλογήσει Υ 9 ἰλουστρίουσ ΡΥ͂ 10 εὗρεν Ὁ 12 κρίσεις Ὁ 



Ῥ. 814--81δ αν δε δντς 

οἱ δὲ ὠφελούμενοι οὕτως ἐτίμων αὐτὸν ὡς ἀληθῶς δοῦ- 

λον θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐθαύμαζον ὅτι ἀγράμματος ὧν 

καὶ ἰδιώτης τοιαύτην ἔλαβε χάριν παρὰ κυρίου. 1 

ἀϊκούσας δὲ ταῦτα ὃ πατὴρ τοῦ Ὑπατίου καὶ δίκης Ὁ 

αὐτῷ εἰς πρᾶγμα γενομένης, ἐλθὼν ἐν τῇ πόλει ἐκ τῆς 

ἰδίας χώρας εὐθὺς ἀνατρέχει ἐν τῇ Θράκῃ καὶ ἐπιζητή- 

σας τὸ καστέλλιον, οὗ ὄνομα ᾿Αλμύρισσος, καὶ εὑρὼν 

ἐζήτει τὸν ἑαυτοῦ υἱόν. ἦν γὰρ γέρων καὶ λίαν εὐυ- 20. 

πόληπτος. γνόντες δὲ οἱ μονάζοντες ἔχεγον᾽ Οὐχὶ δοῦ- 

λον ἑαυτὸν ἔλεγεν ὃ Ὑπάτιος; καὶ πάντες ἔχαιρον 

σὺν τῶ ἀββᾷ, ὅτι διὰ τὸν θεὸν τοῦτο ἐποίει καὶ διὰ 

τὴν ταπείνωσιν. ἀκούσας δὲ ἐκεῖνος τὸν ἑαυτοῦ πατέρα 

ἐληλυθέναι οὐκ ἐβούλετο γνωσθῆναι αὐτῷ. ἐπὶ πολὺ δὲ 95 

βιασθεὶς συνέτυχεν αὐτῷ καὶ ἀσπασάμενος συνήυξατο, 

καὶ ἔμαθεν παρ᾽ αὐτοῦ τὴν κοίμησιν τῆς μητρός. γνοὺς 

δὲ ὅτι χρεία ἐστὶν εἰς τὸ πρᾶγμα ἐπὶ τὸ βοηθῆσαι τῷ 

πατρὶ καὶ ὅτι εἰς ὕστερον οἱ ἀδελφοὶ ὑπὲρ τῆς λειτουρ- 

γίας καὶ τοῦ γεωπονεῖν ἐπεμέλοντο, τοῦ ἀββᾶ αὐτῶν 30 

γηράσαντος καὶ διὰ τὸ γῆρας ἐν τῇ πόλει χρονίζοντος, 

πα!ρακαλέσας τὸν ἀρχιμανδρίτην ἔρχεται σὺν τῷ πατρὶ 66 

ἐν τῇ πόλει καὶ μείνας σὺν αὐτῷ εἰς προάστειον Ἐλευ-͵ 

θέρου τινὸς καὶ εἰς τὸ πρᾶγμα αὐτῷ βοηθήσας διὰ τὸν 

θεόν, κατηχήσας προέπεμψεν εἰς τὴν ἰδίαν χώραν. ἀπελ- 

θὼν δὲ καὶ αὐτὸς ἀνεπαύσατο ἐν εἰρήνῃ. ὅ 

τῷ δὲ Ὑπατίῳ γνώριμός τις ὧν ἀσκητὴς προσεκολ- 

λήθη ὀνόματι Τιμόθεος᾽ τοσοῦτον δὲ ἦν καὶ οὗτος εὐλα- 

θῦ, 10 ἔλαβεν γῦ 19 ἀλμύρισσοσ ΡΥ 20 ἐζήτη 

γὰρ οὐ ἐυύπόληπτοσ Ῥ: ἐνυπόληπτοσ Ὁ 21 γνῶν- 

τεσ Ὁ 25 ὅτι... 34 ταπείνωσιν ΥὉὈ : γνόντεσ ὅτι διὰ ταπεί- 

νώσιν τοῦτο ἐποίει Ρ 2 αὐτῶ ΟΡ 29 τὴν Ἐ 890 

τεοπονεῖν ΡΥ͂ ἐπεμελῶντο ΡΥ: ἐπεμελοῦντο Ὁ 

606, 8 βοηθείσασ Υ 

- 

τῷ 
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βὴς καὶ σπουδαῖος εἰς τὴν ἀρετήν, ὡς διὰ τοῦτο κολλᾶ- 

σθαι τῷ Ὑπατίῳ διὰ τὸ εἶναι δοῦλον θεοῦ. προσετέθη 

τοδὲ τούτοις καὶ ἄλλος μονάζων ὀνόματι Μοσχίων, καὶ 

ἐγένετο τριὰς ἀδελφῶν δούλων θεοῦ. ὡς οὖν ἔμενον ἐν 

τῷ προαστείῳ, λέγει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ὑπάτιος᾽ ᾿Εγὼ συνή- 

θισα εἰς τὸ ὄρος οἰκεῖν, οὐ γὰρ εἰς πόλιν. οἷ δὲ ἀπε- 

κρίναντο᾽ Ὅπου σύ, καὶ ἡμεῖς. περάσας οὖν ἐν Χαλ- 

Ὁ κηδόνι ὥδευεν ἐπὶ ἀνατολάς, ζητῶν ὄρος | ἢ σπήλαιον. 

10 καὶ ἐλθὼν τρία σημεῖα εὑρίσκει ἀποστολεῖον καὶ μοναστή- 

ριον πλησίον αὐτοῦ, ἅπερ κοδόμησεν ὃ μακάριος Ῥου- 

φῖνος λείψανα λαβὼν ἀπὸ Ῥώμης τῶν ἁγίων ἀποστό- 

λων ΤΠΠέτρου καὶ Παύλου, ἅπερ οἰκοδομήσας τὸ μαρτύριον 

20 ἐνδόξως κατέθετο᾽ ἐν ᾧ καὶ ἣ σορὸς τοῦ Ῥουφίνου 

πλησίον ἀπόκειται. τὸ δὲ μοναστήριον κτίσας μονάζον- 

τας Αἰγυπτίους κατώκισεν. τοῦ οὖν “Ῥουφίνου τελευ- 

τήσαντος ἐάσαντες αὐτὸ οἱ Αἰγύπτιοι τὴν ἰδίαν πατρίδα 

κατέλαβον. καὶ ἔμεινεν λοιπὸν τὸ μοναστήριον ἔρημον, 

95 ὡς μὴ φαίνεσθαι ὅτι μοναστήριον ἦν, ἀλλὰ γὰρ καὶ 

δαίμονα εἰσελθόντα κατοικεῖν ἐν αὐτῷ. πολλῶν δὲ ἐπι- 

χειρησάντων κατοικῆσαι, διὰ τὸν δαίμονα καὶ τὰ πηλὰ 

, τοῦ χειμῶνος, καὶ συντυχίαν παροχῆς μὴ ἐχόντων μεῖναι 

οὐκ ἴσχυον᾽ ἦν γὰρ καὶ ὁ τόπος ἀφιδιάζων, καὶ οἱ ἄγροι- 
80 κοι καὶ πένητες. 

61 ἐλθὼν | δὲ ὁ Ὑπάτιος καὶ μαθὼν ὅτι δαίμων κατοικεῖ 

606,11 ἐμενων Υ 12 πρὸς... ὑπάτιος Ὁ : ὁ ὑπάτιοσ τοῖσ 

ἄλλοισ τοῖσ οὖσι σὺν αὐτῷ Ῥ' αὐτοὺς Ὁ: αὐτοῖσ 19 συν- 

ἤθησα ΡΥ 18 οἰκῶν Ὁ οἱ δὲ ἀπεκρίναντο Ῥ: ἀπε- 

κρίναντο δὲ καὶ αὐτοί Ὁ 14 Χαλκηδῶνι Υὶ : Καλχηδῶνι Ρ 

20 σωρὸσ ΥὉ 21 κτήσασ ΡΥ 29 κατώκησεν Ρ ἀπο- 

θανόντοσ Ρ οῦ ἀλλὰ γὰρ καὶ Υ0: ὡσ καὶ Ρ 20 ἐν αὐτῷ 

οἵ δὲ Ρ: οὖν ΥΡ 28 καὶ οἵῃ Ὁ 29 ἴσχυον 

γ: ἴσχυσαν Ῥ καὶ οἵ --- πένητες οἴ ἿΌ καὶ οἱ πένητεσ Ρ 



φ. 816--816 ἐΠΙΜη0...... 

“ 

δεινός, τῇ πίστει τοῦ Χριστοῦ ἀναζέσας, σφραγῖδα ποιη- 

σάμενος καὶ εὐξάμενος εἰσῆλθε καὶ γέγονε γείτων τῶν 

κορυφαίων καὶ ἁγίων ἀποστόλων, ὧν ταῖς πρεσβείαις 

ἐλεηθῶμεν. ἀκούσαντες δὲ οἱ δύο ἀδελφοὶ τούτου ἦλθον ὁ 

ππρὸς αὐτὸν καὶ ὁμοφρόνως εἴχοντο στερρῶὼς τῆς ἀσκή- 

σεως. ἤριζον γὰρ ὅ τε Ὑπάτιος καὶ ὃ Τιμόθεος, τίς πλέον 

νηστεύσει ἢ ἀγρυπνήσει ἢ εὔξεται ἢ ταπεινοφρονήσει 

ἢ ἐλεήσει πτωχόν. εἶχον γὰρ ἐκ τῶν ἰδίων χειρῶν τὴν 

παραμυθίαν, ὃ μὲν τρίχινα ἐργαζόμενος ὃ δὲ σπυρίδας 10 

᾿ὃ δὲ τὸν κῆπον. ἦν δὲ καὶ μεσαύλιον κύκλῳ ἔχον κέλλας 

καὶ εὐκτήριον οἶκον πάνυ ἠμελημένον᾽ ἐν αὐτοῖς δὲ ἧυρον 

κελλίον μικρὸν καὶ ἠδυνήθησαν μεῖναι καὶ ἡσυχάσαι ἐρ- 

γαζόμενοι. ὁσάκις δὲ ἠθέλησαν ἐν | τῷ εὐκτηρίῳ εὔξασθαι Ὁ 

ἢ ψάλλειν, ἐθεώρουν ὡς κουβάριον πύρινον περιτρέχον ι:τὉ 

ἐν ὅλῳ τῷ οἰκήματι μετὰ κρότου ἐπερχόμενον αὐτοῖς, 

αὐτοὶ δὲ ἑδραῖοι ὄντες τῇ εὐχῇ προσεκαρτέρουν. ἦν 

γὰρ τὸ οἴκημα μέγα καὶ ἔρημον, ὡς χιόνος ἐν χειμῶνι 

Ὑεμίζεσθαι. μιᾶς οὖν τῶν ἡμερῶν λειψάντων τῶν πρὸς 

ζωὴν ἀπέρχονται οἱ δύο ἐν τῇ πόλει, ἵνα τὰ τῶν ἰδίων 30 

χειρῶν ἔργα δόντες οἰκονομηθῶσιν. γυνὴ δέ τις πλουσία 

καὶ πάνυ χριστιανὴ εὐξαμένη εἰς τοὺς ἀποστόλους ἤκου- 

σεν παριοῦσα, ὅτι μονάζων ἐστὶν ἐν τῇ μονῇ, καὶ ἐάσασα 

τοὺς παῖδας ἔξω μόνη εἰσέρχεται, πειράζουσα τὸν ἀσκη- 

τήν (ἦν γὰρ διακόνισσα ἀσκητικωτάτη), καὶ προσπίπτουσα 0 

αὐτῷ ἔλεγεν. Χριστιανέ, εὐλόγησόν με καὶ δέξαι με, 

μετὰ σοῦ ἵνα μείνω. ὃ δὲ χολάσας μετὰ κραυγῆς λέγει" 

ΘΥ, 2 Χριστοῦ Ὀ: θεοῦ Ρ - ά καὶ ο ταῖσ ΡΥ: 

καὶ Ὁ τ ἔριζον Ὁ 9 πτωχῶν Ὁ [0 ὃ δὲ σπυρίδας ὁπ Ὁ 

12 ὀΐκον Ρ [ςἧυ]ρον Υ: οὑπὶ γ8ἃ8 εὗρον Ὁ 1 πυρινὸν ΥὉ 

20 ἰδίων οὔ Ὁ 28 παριοῦσα βιρτδ Ἰἴη. 2 ἐάσασ | 

ὉΌΙΩ Γ85 Ρ 26 ἔλεγεν 6Χ λέγειν ΘΟΥἿἹ ΡΙῚ δέξαι 0: ἔυξαι Ρ 

21 χολάσας Ρ: χολέσας ΥὉ 



-- 22 -- 10 --ἰῖ 

68 Ὕπαγε ὀπίσω μου] σατανᾶ ̓  ἦλθες ὧδε φυγαδεῦσαι ἡμᾶς 

ἀκμὴν οὐκ ἔχομεν πολλὰς ἡμέρας. ἔχε τὰ ὧδε καὶ μένε ὡς 

θέλεις. καὶ ἐξήρχετο δρομαῖος. εἶτα ἐκείνη νεύσασα τοῖς 

παισὶν κατέσχεν αὐτὸν λέγουσα " Ἐδοκίμασά σε, εἰ ἀληθῶς 

5 εἶ μονάζων ὕπαγε ἐν τῷ κελλίῳ σου καὶ εὔχου ὑπὲρ 

ἐμοῦ. γνοῦσα δὲ ὅτι τρίτος ἐστίν, εὐθὺς ἀποστέλλει τὰ 

πρὸς ζωὴν ἀρκέσοντα αὐτοῖς ἱκανῶς. 

δουλευόντων οὖν αὐτῶν γνησίως τῷ κυρίῳ ἐν 

ἀγάπῃ, μὴ στέγων ὁ μισόκαλος καὶ πολλὰς μηχανὰς κατ᾽ 

τὸ αὐτῶν κινῶν καὶ μὴ ἰσχύων αὐτοὺς διῶξαι μήτε φόβῳ’ 

μήτε ἑτέρας μηχανῆς τρόπῳ (καρτερικοὶ γὰρ ὄντες 

ὑπέμενον, καὶ προσετίθεντο αὐτοῖς ἀποτασσόμενοι τῷ: 

κόσμῳ), τέλος ἐμηχανήσατο, καὶ παρωξύνθησαν πρὸς 

ἀλλήλους ὅ τε Ὑπάτιος καὶ ὁ Τιμόθεος. καὶ ὃ μὲν 

τό Ὑπάτιος ὑπάρχων συνετὸς παρεχώρει αὐτῷ (ἦν δὲ 

Ὁ αὐτοῦ ὁ τόπος), ἐκεῖνος δὲ μᾶλλον ἀκέραιϊος ὧν καὶ 

πνευματικὸς οὔτε αὐτὸς ἤθελε κρατεῖν καὶ διοικεῖν οὔτε 

τὸν Ὑπάτιον ἔα διοικῆσαι. χρόνῳ δὲ θλιβεὶς παραχω- 

ρήσας αὐτῷ δίδωσι τόπον ὁ ὙὙπάτιος, καὶ εὑρὼν ἀδελφὸν: 

90 ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ μονῆς ἀπέρχεται σὺν αὐτῷ εἰς τὴν 

Θράκην. «- « ἐξερχομένων δὲ αὐτῶν ἔκειτο ἔξω παράλυ- 

τος, ὃς παρελύθη ὑπὸ δαίμονος, καὶ ἐζήτει αὐτοὺς ἐντολήν. 

ὃν ἰδιὺν ὁ Ὑπάτιος κατανυγεὶς ἠρώτα᾽ Τί σοι ἐστίν; καὶ 

08,17 Μαείίῃ. χυι 98 

608, 4 ἀλέθως Ὁ 6 τρίτοσ ἐστὶν Ῥ: τρεῖσ εἰσι τῷ ἀρι-- 

θμῷ νὴ 8 δουλούντων Ὁ 9 μισόκαλλοσ μηχανᾶσ 

11 τρόπῳ ΟΡ καρταρικοὶ Ὁ 10 συνετῶς Ἢ 16 

ἀκέραιοσ Ῥ: ἀκαίρεοσ οοΥΥ Υ, Ὁ: ἀκάρρεοσ ΡΥ. 18 ἐᾶ. 

ΡΥ, παραχωρίσασ ν 21 Ἰδσθηδηη ᾿ἰρυὶ πο ᾿ἰπαϊοδηῦς 

ἀρριαθυαύῦαι τηθηΐο τη 5] ΟὨΪ5 ἐξερχομένων... ἔξω γῥὃθὺ-ςε 

ἔξω δὲ ἔκειτο 22 ἐζήτη ἡ αὐτοῖς 



νυν 

Ῥ. 816--818 -- Ἠ 32 -- 

μαθὼν ὅτι παρελύθη ὑπὸ δαίμονος λέγει τῷ σὺν αὐτῷ" 

Κρατήσωμεν αὐτὸν καὶ εἰσενέγκωμεν ἀμφότεροι εἰς τὴν 90 

ἐκκλησίαν. λαβὼν δὲ ὃ Ὑπάτιος ἔλαιον τῆς κανδήλας 

καὶ εὐξάμενος ἤλειψεν αὐτόν, καὶ εὐθέως ὃ κύριος αὐτὸν 

ἐστερέωσεν, καὶ γενόμενος ὑγιὴς ἠκολούθησεν αὐτοῖς. 

ἰδόντες οὖν οἱ ἐντόπιοι τὸ γεγονὸς κατεδίωκον ὀπίσω 

αὐτῶν καὶ τῶν κρασπέδων αὐτῶν ἁπτόμενοι παρεκά- 80. 

λουν, ἵνα καὶ ἄλλους ἐπισκέψωνται. οἱ δὲ ἀπεκρίναντο᾽ 

Καὶ ἡμεῖς | αὐτοὶ ἄνθρωποί ἐσμεν ἁμαρτωλοί τοῦτον δὲ 69 

ὃ κύριος ἰάσατο. 

δδεύσαντες οὖν ἦλθον εἰς τὸ μοναστήριον. καὶ 

ἀκούσαντες οἱ ἀδελφοὶ τὰ γενόμενα καὶ ὃ ἀρχιμανδρί- 

τῆς, καὶ ἰδόντες τὸν ἄνθρωπον τὸν ἰαθέντα ἐδόξαζον 5 

τὸν θεὸν καὶ ἔλεγον, ὅτι ΤΤρὶν ἀναχωρήσῃ ἔνθεν, ἔγνω- 

μεν ὅτι χάριν ἰαμάτων ἔδωκεν αὐτῷ ὃ θεός. ὁ δὲ ἰα- 

θεὶς ἀπετάξατο καὶ δουλεύσας τῷ κυρίῳ ἐτελειώθη. 

“πάτιος δὲ παρεκάλεσεν τὸν καλόγηρον τὸν κύριν Ἰω- 

νᾶν, ἵνα δῷ αὐτῷ κελλίον τοῦ ἡσυχάσαι. ὁ δὲ Τιμόθεος 10 

σὺν τοῖς ἄλλοις ἀδελφοῖς μικροῦ δεῖν κλαίοντες ἐζή- 

τοὺυν τὸν Ὑπάτιον, καὶ γνόντες ἐληλυθέναι τὸν δοῦλον 

τοῦ θεοῦ Ἰωνᾶν ἐν τῇ πόλει ἐπέμενον προσκλαίοντες 

αὐτῷ, ὅπως ποιήσῃ τὸν κύριν Ὑπόάτιον ἐλθεῖν πρὸς αὐὖ- 

τοὺς ἀπὸ Θράκης. ἐν δὲ τῷ μεταξὺ ἀνωμαλήσας ὃ ἀβ- 16 

βᾶς ᾿Ιωνᾶς καὶ βαρέως ἔχων ὁρᾷ ἐν νυκτί τινα λέγοντα 

αὐτῷ: Ἐὰν μὴ ἔλθῃ ὃ Ὑπάτιος, οὐχ ὑγιαίνεις. καὶ» 

θ8, 26 κανδήλης Ὁ ΟΊ καὶ δηΐθ εὐξ. ὁ ὁ οἵὰχ Ὁ 

29 εἰδόντεσ 91 ἐπισκέψονται 

609, ὃ εἰδόντεσ Υ 6 ἀναχωρήσει Ῥ: ἀναχωρίσει Υ ἀνα- 

χωρήσειν Ὁ 9 κύρ[ιν] οὑτη τὰϑ Υὶ 10 ἡσυχᾶσαι ΥὉ 

11 ἀδελφοῖς οἵ δὴν Υ 19 γνῶντεσ ΥΡ 15 δὲ 

Ῥοβύ μεταξὺ ἀδηΐ Ὁ ἀνομαλήσασ Ῥ: ἀνομαλίσασ Υ ἀνω- 

μαλίσας Ὁ 11 ὑγιαίνης Ὁ 
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ταχέως δηλοῖ τοῖς ἀδελφοῖς, ἵνα ἀποστείλωσιν αὐτόν. 

μαθόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ τὸ ἀποκαλυφθὲν τῷ ἀββᾷ καῖ 
90 ὅ τι ζητεῖται, συναχθέντες παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἀπελ- 

θεῖν: μὴ θέλοντος δὲ αὐτοῦ βιασάμενοι ἀποστέλλουσιν 

αὐτὸν μετὰ καὶ ἄλλου ἀδελφοῦ. ὡς οὖν ὥδευον, ἔν τινι 

τόπῳ τὴν εὐχὴν ἐποίουν τῆς τρίτης ὥρας, καὶ εὐξά- 

μενοι φωνὴν ἤκουσαν ἐκ τοῦ ἀέρος λέγουσαν: Ὑπά- 

εῦτιε, ὕπαγε εἰς “Ρουφινιανάς, “τέθεικα γάρ σε εἰς φῶς. 

ἐθνῶν ἕως ἐσχάτου τῆς τῆς. φοβηθέντες οὖν ἔπεσον 

ἐπὶ πρόσωπον δεόμενοι ἐπὶ πολὺ τοῦ θεοῦ. ἀναστάντων 
οὖν αὐτῶν ἤρξατο ὁ Ὑπάτιος γογγύζειν ὡς παραιτού- 

μενος: ὃ δὲ σὺν αὐτῷ ἔντρομος ὑπάρχων λέγει αὐτῶ" 

80 Τί λαλεῖς, ἄνθρωπε; ποιεῖς ἣμᾶς καταποθῆναι. 

ὅτε οὖν ἦλθον πρὸς τὸν κύριν Ἰωνᾶν καὶ εἶδεν 

αὐτὸν βαρέως ἔχοντα καὶ μὴ δυνάμενον σχεδὸν μήτε 

τὸ λαλῆσαι, [| ἁψάμενος αὐτοῦ ὃ Ὑπάτιος καὶ εὐχὴν ποιήσας. 

ἔδωκεν αὐτῷ τροφήν, καὶ εὐθέως ἐλαφρότερος γέγονεν 

(ἦν γὰρ ἡμερῶν μὴ γευσάμενος). καὶ εὐρωστότερον σχὼν 

μεθ᾽ ἡμέρας παρεκάλει τὸν ἀββᾶν Ὑπάτιον, ἵνα ἔλθῃ 

πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς ἐν ἹΡουφινιαναῖς, καλέσας καὶ τὸν 

Τιμόθεον, καὶ παρήνει αὐτοὺς λέγων Μὴ ξενίζεσθε" 

καὶ εἰς τοὺς ἁγίους ἀποστόλους ἐγένετο παροξυσμός. 

κἀκεῖνοι ἀλλήλοις προσπεσόντες μετὰ δακρύων ἐποίη-- 

69, 25 65. Χιιχ 6 

09, 91 δὲ αὐτοῦ οἵα Ῥ βιασάμενοι δὲ ἀποστ. Ῥ 

229 ὥδευων τ᾽ Υ: ὥδευεν Ὁ 28 καὶ... ῶ4 ἤκουσαν Ῥ: εὖ- 

χομένων οὖν αὐτῶν ἤκουσαν φωνὴν ΥῸ 20 ἔπεσαν ΥΡ 

21 καὶ ἀναστάντων ἤρξατο (ἀθοδϑύ αὐτῶν) Ῥ 80 τί λέγεις 

καταποθεῖναι Υ 81 εἶδεν Ῥ: εἶδον Ὁ 

10, 1 λαλεῖσαι ΚΥ ὁ Ὑπάτιος οἵα Ρ 8 ἡμερῶν οἵ. 

119, 24 σχῶὼν ΥὈ 6 μὴ Ρ: ὅτι μὴ νῸ 8 μετὰ δα- 

κρύων οἵῃὴ Υ 



προ - οἷν αι", 

νυ ΝΥ, Δ 

Ρ. 818 ᾿ πῶβ, ἐς 

σαν εἰρήνην. καὶ κατεδέξαντο λοιπὸν ἔχειν πατέρα τὸν 

ὙὝπάτιον᾽ καὶ ἡγεῖτο αὐτῶν κατὰ τὴν κέλευσιν τοῦ κυ- το 

ρίου τοῦ λαλήσαντος αὐτῷ ἐκ τοῦ ἀέρος. ἦν δὲ λοιπὸν 

ἐτῶν τεσσαράκοντα. 

καὶ τότε συνεκροτοῦντο κατὰ μέρος μοναστήρια 

ζῶντος τοῦ μακαρίου Ἰσαακίου καὶ εἰς ζῆλον αὐτοὺς 

ἄγοντος, ὅθεν καὶ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει καὶ ἔξω πλη- 1 

σίον καὶ ἀπὸ ἱκανοῦ διαστήματος || συνεχῆ γεγόνασι Ὁ 

μοναστήρια, ἐν οἷς καὶ ἀπὸ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν οἰ- 

κοῦντες ἀδελφοὶ τὸν θεὸν δοξάζουσιν. ἐπισκεπτόμε- 

γος οὖν διετέλει ὃ μακάριος Ἰσαάκιος αὐτοὺς ὡς ἴδια 

τέκνα᾽ ἐν οἷς καὶ πρὸς Ὑπάτιον συνεχῶς ἐρχόμενος 90 

ἐνουθέτει λέγων: Δόξα τῷ θεῶ τῷ δόντι εἰς τοὺς καμά- 

τους Ῥουφίνου οἰκῆσαι δούλους θεοῦ. καὶ νῦν ἄκουσόν 

μου, τέκνον, ὁμολογῶ σοι, ἵνα δοξάσῃ σε ὁ θεός, κἄν 

σοι ὀλίγον ὑπάρχῃ, κἂν πολύ, μὴ παρέλθῃ ξένος ἢ πτω- 

χὸς λυπούμενος κατὰ σοῦ, ἀλλὰ παντὶ ξένιυ ἄνοιγε τὴν 95 

θύραν σου. καὶ συνευξάμενος καὶ εὐλογηθεὶς παρ᾽ 

αὐτοῦ ὁ Ὑπάτιος ἀπήρχετο καὶ ὅπου ἂν ἔγνω λειπομέ- 

γους τὰ πρὸς ζωήν, εἰ μὴ εἶχεν αὐτός, τοῖς ἁδροῖς καὶ 

χριστιανοῖς ἔλεγεν καὶ ἀπέστελλον᾽ παρὰ πᾶσι γὰρ ἔν- 

τιμος ἦν καὶ ἤκουον αὐτοῦ ὡς πατρός. 80 

ὡς αὕτως δὲ καὶ ὃ μέγας Ἰωάννης | τότε ὧν ἐπί- ΤΙ 

σκοπὸς πάνυ ἐφρόντιζε καὶ ἠγάπα τοὺς δούλους τοῦ 

θεοῦ ὃ ὄντως τοῖς ἔργοις ἐπίσκοπος, ὃ λύχνος τῆς ἐκ- 

τὸ, 18 ἀδελφοὶ ον Ῥ 94 ἢ πτωχὸς οἵα ΚΥ οῦ λοι- 

πούμενοσ Υ κατὰ ῸὈ: διὰ Ρ παντὶ οἵ Ὁ 06 εὐ- 

λογηθεὶς ... 971 ἀπήρχετο Ό: εὐλογήσασ ἀπήρχετο Ρ ᾿Υ, 

λοιπουμένουσ ΡῚ ὃ ζωὴν ΌὈ: τὴν χρείαν Ρ 29 πᾶσιν Ὁ 

11,1 ᾿Ιωάννης] ὁ χρ(υσόστομος) τηρ' ΡΊ 22 ἐφρόντιζεν Ὁ 

8 ὁ δηΐθ ὄντως οἵα 
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ς 

κλησίας, ὃ ἔντιμος λίθος τοῦ στεφάνου τῆς πίστεως, ὃ 

6 μηδὲν ἀνάξιον θεοῦ πράττων καὶ παρὰ θεοῦ ἀξίως τὸν 

θρόνον καὶ τὴν χάριν δεξάμενος, ὃν καὶ ὃ τρόπος ἀπέ- 

δειξεν᾽ ἐξορισθεὶς γὰρ ἔν τινι τόπῳ ἀπὸ φανερῶν μο- 

νῶν εὐξάμενος ἐτελειώθη. καὶ μετὰ πλείω ἔτη τὸ λεί- 

ψανον αὐτοῦ ὡς τῶν μεγάλων καὶ ἁγίων μαρτύρων ὃ 

το εὐσεβέστατος βασιλεὺς Θεοδόσιος μετὰ πολλῆς δόξης 

ἀνεκαλέσατο. φροντίζων δὲ τὰ πρὸς ζωὴν τοῖς εὐλα- 

βέσι κατακράζων ἔλεγεν, ὅτι Λόγον ἔχετε δοῦναι, ὅτι 

ἑαυτοὺς κρύπτετε καὶ τὸν λύχνον ὑμῶν ἐπὶ τὴν λυ- 

χνίαν οὐ τίθετε᾽ παραιτούμενοι τὰς χειροτονίας ποιεῖτε, 

τι ἵνα χειροτονῶνται ἕτεροι, οὺς οὐκ οἴδαμεν. εἷς γὰρ 

Ὁ τῶν μοναχῶν χειροτονούμενος καὶ μὴ θέλων ἐπιτεθῆναι 

ἐπ᾿ αὐτῷ τὴν χεῖρα τοῦ ἐπισκόπου τὸν δάκτυλον αὐὖ- 

τοῦ ἔδακεν. 

“ὃ οὖν Ὑπάτιος ἐλθὼν εἰς ἹΡουφινιανὰς σὺν τῷ Τι- 

90. μοθέῳ τοσοῦτον ἐπέτειναν τὴν ἄσκησιν καὶ τὴν ἀγάπην 

τὴν εἰς ἀλλήλους, ὡς πολλοὺς δρῶντας ζηλῶσαι καὶ ἀπο- 

τάξασθαι τῷ βίῳ καὶ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ κατὰ μέρος συν-᾿ 

αχθῆναι καὶ γενέσθαι σὺν αὐτοῖς μοναχοὺς τριάκοντα. 

προσκαρτερούντων δὲ αὐτῶν τῇ ψαλμῳδίᾳ καὶ τῇ προσ- 

ο" εὐχῇ καὶ τῇ φιλοξενίᾳ ὁ κύριος καὶ τὸν δαίμονα ἀπή- 

ΤΙ, 18 οἵ. Μδί. ν 1 δἱ. 

11, 4 ὁ ἔντιμος... πίστεως ΥῸ: καὶ τοῦ στεφάνου τῆσ πί- 

στεωσ᾽ ὁ ἔντιμοσ λίθοσ 8 καὶ μετὰ Ῥ: μετὰ οὖν 0 

ἔτει Κ 9 ὡς... ἁγίων Ῥ: μετὰ καὶ ἄλλων ἁγίων 

10 Θεοὃ. ἀνεκαλέσατο μετὰ πολλῆς τῆς δόξης Ὁ 19 ὅτι ἕἑ. 

κρ. Ρ: διὰ τὸ ἑαυτοὺς κρύπτειν Ὁ 18 τὴν ὁ 

14 ποιεῖτε Ρ: καὶ ποιοῦντες Υὺ 15 χειροτονοῦνται ΡΥ 

17 ἐπ᾿ αὐτῷ οῃ Ῥ 19 οὖν] δὲ Ρ 20 τὴν ἄσκησιν 
καὶ οἵη Ὁ 2] τὴν οὐ 



ὝΨ» 

ΝΞΟ ΨΥ ὦ ον 

». 818---819 ἘΘΝΙ τς 

λασεν τῆς μονῆς καὶ τὼ Ὑπατίῳ χάριν ἐδωρήσατο ἰα- 

μάτων. ὃ οὖν Ὑπάτιος πρὸς πάντας συμπαθὴς ὧν 

παρὰ πάντων ἠγαπᾶτο᾽ τοῖς γὰρ πάσχουσι συνέπασχεν 

καὶ τῶν θλιβομένων ἀντελαμβάνετο λέγων" Γέγραπται" 

τοῖς δεσμίοις ὡς συνδεδεμένοι, τοῖς κακουχουμένοις ὡς 80 

καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι᾽, ἱκλαίειν [| μετὰ κλαιόντων καὶ 12 

χαίρειν μετὰ χαιρόντων. ἐν οἷς κουβικουλάριός τις τοὔ- 

νομα Οὐρβίκιος πάνυ χριστιανὸς ὧν καὶ μαθὼν περὶ 

τοῦ ἁγίου Ὑπατίου ἐφιλιώθη αὐτῷ πάνυ καὶ εὑρών 

τινα καταπονούμενον ὑπὸ ἰδίου ἀδελφοῦ (πλούσιοι ὑπ-ῦ 

ἄρχοντες ὃ εἷς τὸν ἕτερον ἀδελφὸν γοητεύσας ἔκ- 

φρονα ἐποίησεν καὶ ἐγκλείσας ἔν τινι τόπῳ ἐπειρᾶτο 

φονεύειν), τοῦτο οὖν μαθὼν ὁ καλὸς Οὐρβίκιος. καὶ 

ἀποσπάσας αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τὸν ἅγιον Ὑπάτιον καὶ 

παρέθετο. τινὲς δὲ τῶν παίδων αὐτοῦ ὑπονοήσαντες 10 

λέγουσι τῷ κουβικουλαρίῳ, ὅτι ἐὰν ἀποθάνῃ ἐν τῇ μονῇ, 

τὰ πράγματα αὐτοῦ λαβεῖν ἔχει ἣ μονή. πεισθεὶς οὖν 

τούτοις τοῖς λόγοις παραγίνεται ἐν τῇ μονῇ καὶ δρμή- 

σας εἰσέρχεται ὡς λέων ζητῶν πάλιν λαβεῖν τὸν ἄν- 

θρωπον καὶ ἀποστεῖλαι εἰς τὸ ἴδιον χωρίον. ὃ δὲ ἄν- τὉ0 

θρωπος φρενοβλαβὴς ὧν ἠρρώστει σφόδρα καὶ τῷ σώ- 

τι,80 Ἡρῦν. χπὶ 8 
2, Ἐ ΠΌΤΩ, ΙΓ Ὁ 14 1.1 Ῥοίγ. Υ 8 

11, 30 ἐδωρίσατο ΥὉ 21 ὁ οὖν Ὑπάτιος Ὁ: καὶ Ρ 

90 μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων ... τῶν κακουχουμένων Τ' κα- 

κουχημένοισ ΟΟΥΥ ῬῚ κακουμένοις Ὁ 

12, Ὁ ἴτητηο τοῦ ἰδίου πλούσιοι... 0 τὸν Ρ: πλουσίου ὑπ- 

ἄρχοντος" ὁ εἷς γὰρ τὸν Ὁ ἴ πεποίηκεν ΥὉ ἔν τινι 

τόπῳ ΟΡ 8 μαθὼν οὖν (οἵὰ τοῦτο) Ρ 9 αὐτὸν ὁ Ρ 

12 πεισθεὶς... 15 μονῇ οῃ Ρ 14 ἔρχεται πάλιν 

ο Ρ 10 καὶ... χωρίον οἵ Ρ 10 ἡρρώστη Υ, Ὁ 

καὶ Δηΐθ τῷ οὔχ ὙὉ 
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ματι ἦν δὲ ὄνομα αὐτῷ ᾿Αέτιος. ὃ δὲ ἅγιος Ὑπάτιος 

ἤυχετο ὑπὲρ αὐτοῦ ὅπως ὑγιάνῃ, καὶ μὴ δυνάμενον γεύ- 

Ὁ σα!σθαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν ἐψώμιζε καὶ ἐξυπηρετεῖτο. 

2 ὡς οὖν ἦλθεν ὃ Οὐρβίκιος ζητῶν αὐτὸν λαβεῖν 

καὶ ἀποστεῖλαι εἰς τὰ ἴδια, ἔλεγεν πρὸς αὐτὸν ὃ Ὑπά- 

τιος᾽ Ἐμὲ ὁ θεὸς σωματοφύλακα ἐποίησεν τοῦ ἀνθρύ-- 

που καὶ οὐ δύναμαί σοι αὐτὸν δοῦναι, ἐπειδὴ καὶ ἀρρω- 

στεῖ, μή ποτε ἐν τῇ δδὼὺ ἀποθάνῃ" ἔασον οὖν αὐτὸν 
95 ὑγιᾶναι τοῦ θεοῦ παρέχοντος, καὶ μετὰ ταῦτα λάβε αὐ- 

τόν᾽ εἰ δὲ φοβῇ διὰ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, ἐγγράφως ποιῶ 

μὴ λαβεῖν μέ τι ἐξ αὐτῶν. ἐγώ σοι αὐτὸν οὐ προδιδῶ " 

εἰ δὲ εὐψυχεῖς εἰσελθεῖν καὶ ἀτοσπάσαι αὐτόν, ἀπόσπα- 

σον. ἐκεῖνος δὲ ὡς ἀπορηθεὶς μετὰ λύπης ἀπήει᾽ ἐπε- 

80 μελεῖτο δὲ τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὙὝὙπάτιος εὐχόμενος καὶ 

ἐλαίῳ εὐλογημένῳ ἀλείφων αὐτὸν καὶ διαναπαύων αὐ- 

τὸν ἐποίησεν ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸν τοῦ θεοῦ παρέχοντος 

αὐτῷ τὴν ὑγείαν. καιρὸν δὲ διαιτηθεὶς ἐν τῷ μονα- 

στηρίῳ ἐδόξαζε τὸν θεὸν εὐχαριστῶν τῷ Ὑπατίῳ᾽ καὶ 

18 μετὰ ταῦτα | ἱκανοῦ χρόνου διελθόντος ἀνεπαύσατο. καὶ 

132, 11 ἣν δὲ... ἀέτιοσ Υ, Ὁ : ἀέτιοσ ὀνόματι Ρ δὲ ἅγιοσ 

Ρ: οὖν ΥῸ 18 ὑγιαίνῃ Ὁ 19 [ταῖσ ἰδί]αισ Ν' στὴ 188. 

ταῖς οἵη Ὁ 20 ἐλθὼν δὲ ὁ οὐρβίκιοσ ἐζήτει αὐτὸν Ρ 

ἦλθον Ὁ 921 τὰ ἴδια Ό: ἴδιον χωρεῖον Ρ οἵ, Τ2, 15 

ἔλεγεν... Ὑπάτιος ἿὈ: ὁ δὲ ὑπάτιοσ λέγει Ῥ 28 ἐπειδὴ καὶ 

ΝΌῸ: ἐπειδὴ Ρ 24 μή Ρ: καὶ μή Ὁ οὖν] δὲ Ρ 

95 ὑγιάναι Ρ μετὰ ταῦτα οἵη 90 αὐτοῦ οὦ ὈΡ 

21 μὴ Ῥ: τοῦ μὴ Ὁ μετί Ρ αὐτῶν Ῥ: αὐτῆσ 

ἐγώ σοι αὐτὸν Ῥ: τοῦτον δέ σοι ἐγὼ Ὁ προδίδω Υ" 

28 εὐψυχῆσ Ὁ ἀποσπᾶσαι Ὁ αὐτὸν οἡ Ρ 

29 ἀπορρηθεὶσ ΥὈ ἀπίει τοῦ δὲ ἀνθρώπου ἐπεμε- 

λεῖτο Ρ 82 εἰσελθεῖν Ὁ παρασχώντοσ Υ, 98 ὑγίαν 

Υ: ὑγίειαν 84 ἐδόξαζεν Υ͂ ἐδόξαζον Ὁ 



Ρ. 8319---890 ἐδ ἐν ν αὐ 

εὐθέως ἐδήλωσεν ὁ Ὑπάτιος τῷ κουβικουλαρίῳ, καὶ αἰ- 

τησάμενος ὃ κουβικουλάριος ἔλαβεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ. 

ὅθεν εὐχαριστῶν ὃ Οὐρβίκιος ἦλθε κατασπαζόμενος ὡς 

πατέρα τὸν δοῦλον τοῦ θεοῦ καὶ προσφέρων καρποφο-δ 

ρίαν οὐκ ἐδέχθη. καὶ λοιπὸν ἠξίου κἂν τὸ μοναστήριον 

φιλοκαλεῖν, καὶ λαβιὺν τεχνίτας συγκαμνόντων καὶ τῶν 

ἀδελφῶν ἐφιλοκάλησεν τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, τὸ εὐκτή- 

ριον οἰκοδομήσας καὶ ἕτερα κελλία, ὡς γενέσθαι δόξαν 

θεοῦ καὶ δύνασθαι πλείονας ἀδελφοὺς κατοικεῖν ἐν αὐτιῦ. το 

ὃ δὲ φιλόχριστος Ὑπάτιος ἐποίησεν ἑαυτῷ κελλίον 

πάνυ σεμνότατον, εἰς ὃ ἐνέκλειεν ἑαυτὸν τὴν τεσσαρα- 

κοστὴν τῆς θύρας μετὰ πηλοῦ χριομένης᾽ θυρίδος δὲ 

μικρᾶς οὔσης ἐν τῇ θύρᾳ δι᾽ αὐτῆς τὸν ἄρτον παρὰ 

μίαν ἐλάμβανεν καὶ δι᾽ αὐτῆς συντυγχάνων ὠφέλει τοὺς 15 

παρόν]τας. καὶ ἐν τῷ ἁγίῳ πάσχα προϊὼν ἐκ τοῦ προσ-ν 
που ἐφαίνετο ὡς ἄγγελος θεοῦ πεπληρωμένος τῆς 

χάριτος, καὶ εὐθέως ἀπήει πρὸς τοὺς ἁγίους ἀποστό- 

λους᾽ ἦν γὰρ χειροτονηθεὶς ἐν τῷ ἁγίῳ ἀποστολείῳ 

πρεσβύτερος, τοῦ μακαρίου Φιλοθέου τοῦ ἐπισκόπου μετὰ 9ο 

βίας αὐτὸν χειροτονήσαντος. λειτουργοῦντος δὲ αὐτοῦ 

ἐν τῇ θείᾳ προσενέξει τοσοῦτον στενάζων ἀνεβόα πρὸς 

τὸν θεόν, ὡς τοὺς ἀκούοντας κατανύσσεσθαι τοῖς δά- 

κρυσιν. φόβος δὲ καὶ ἐπιστήμη πᾶσιν ἐγένετο κατὰ 

κυριακὴν προϊὼν εἰς τοὺς ἀποστόλους, πάντας τε διωρ- 95 

19, 2 ὁ Ὑπάτιος ὁ) Ρ 4 ἦλθεν Ὸ 8 ἐφιλοκάλι- 

σεν δ 18 χρειομένησ 11 ἄγγελλοσ Υ τῆσ ῬῚ 

θείασ Ὁ 18 καὶ εὐθέωσ Ῥ: εὐθέωσ οὖν ἀπίει Ὁ 

19 χειροτωνηθεὶσ ἀποστολίω Υ, Ὁ 12 αὐτὸν ΡΥΞΌ: 

αὐτῶν ΥἱἹἱ 22. προσανέξει Ὁ 28 κατανύγεσθαι Ρ 24 

κατὰ κυριακὴν οπὐ Ὁ Ὁ προιὼν εἰσ τοὺσ ἀποστόλουσ ᾿ς: 

προϊόντοσ αὐτοῦ (αὐτοὺσ Ὑ) εἰσ τοὺσ ἁγίουσ ἀποστόλουσ Υ᾽ 

᾿ τε] δὲ Ρ διορθοῦτο Υ 
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; 

θοῦτο καὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ ὃν καὶ οἱ κληρικοὶ εὐλα- 

βοῦντο ὡς πατέρα. 

πολλάκις γὰρ ἐγκλειομένου αὐτοῦ ἀπεκαλύπτετο αὐτῷ 

πολλὰ μυστήρια, ἅπερ οὐκ ἐβούλετο λέγειν. ἐκ τούτου 

30 δὲ ἐγινώσκομεν, ὅτι εἴ τις τῶν ἀδελφιὼν ἐθλίβετο ὑπὸ 

«4 λογισμῶν ἢ ἄλλης θλίψεως ἀδημοίνῶν, τοῦτον μετα- 

στελλόμενος καὶ νουθετῶν ὠφέλει αὐτοῦ τὴν ψυχήν. ἐν 

οἷς περί τινος ἀδελφοῦ νεωστὶ ἐληλυθότος λέγει, ὅτι Ὃ 

δεῖνα χωρὶς εὐλογίας κλέπτων ἐσθίει. ὃν τηρήσας ἀδελ- 

δφὸς ἧυρεν τοῦτο ποιοῦντα᾽ καὶ διορθωθεὶς διὰ τῆς τοῦ 

ἁγίου νουθεσίας διωρθώσατο ἐν ἀγνοίᾳ τοῦτο πεποιη- 

κέναι λέγων ἑωράκει γὰρ αὐτὸν ὑπὸ ὄφεως ἀπὸ ποδῶν 

ἕως τραχήλου κυκλωθέντα ὅλον, καὶ τὸ στόμα τοῦ ὄφεως 

πρὸς τὸ στόμα τοῦ ἀδελφοῦ παρέκυπτεν. πολλάκις δὲ 

τοέν τῷ ἁγίῳ πάσχα ἐξερχόμενος τῆς κέλλης δυρίσκετο 

σωρεύσας τὰ διδόμενα αὐτῷ ψωμία ἐν τῷ κελλίῳ μι- 

κρὸν γὰρ μετελάμβανεν καὶ τὸ ἄλλο ἐτήρει. 

ἄλλοτε πάλιν δομέστικος τοῦ ἀνδρὸς Οὐρβικίου 

ὀνόματι Ἄλκιμος περιεργασθεὶς ἡμίξηρος ἐγένετο καὶ 

τ ἐλθὼν σὺν τῷ Οὐρβικίῳ παρεκάλει τὸν Ὑπάτιον ἰάσεως 

τυχεῖν. εὐχομένου δὲ τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ καὶ ἀλεί- 

Ὀφοντος | αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ὃ κύριος ἰά- 

“4, 8 νεοστὶ ΡΥ ἐκλελυθότοσ Ὁ λέγει" βλέπω ὅτι 

Ὁ οἸηΐβθο τ. 4 κλέπτων᾽ 4 ἐσθείει ὃν τ]ηρησασ ὄπ 

Τὰ 1 τϑὶϊοῖο βαρτα τ δοοθηίπι ο δῖ Ὁ εὗρεν ΥΡ 

τοῦ ἁγίου οἵα Ῥ 6 νοθεσίασ Ρ διορθώσατο Υ 

τοῦτο ὦ Ρ ἴ ἑωράκη Υ ἑοράκει Ῥ πωδῶν ρΡῃ᾽ ΥΣ 

5 τοῦ...9 στόμα οἵῃὴ Ὁ 9 δὲ ὁ 10 εὑρίσκετο Ὁ 

19 ἐτήρη 18 πάλιν Ρ: πάλιν ὁ Ὸ δομέστηκοσ Ὁ 

τοῦ τϑιούπτη παἰαθύπιν οχ ὑϊῦπι!]ο ΠΟΠΟΥΪ5. ατι8}15 λαμπροτάτου 

14 ἐγένετο Ρ: γέγονεν Ὁ 10 παρ[ε]κάλει οπὶ γ85 ὟΣ 

16 δὲ ΡΥ: οὖν ἢ 17 ὁ κύριος ὁ Ρ Ρ 
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σατο αὐτόν. καὶ ἐν τῷ μεταξὺ θεωρεῖ ἐν. τῷ κελλίῳ 

αὐτοῦ τὸν μισόκαλον ἐν σχήματι λαμπρῷ καὶ λέγοντα 

αὐτῷ Ὑπάτιε, διὰ τί ἐπῆρες τὸν ἄνθρωπον ἀπ᾽ ἐμοῦ; 90 

ἤδη γὰρ χρόνος ἐστίν, ἐξ οὗ παρεδόθη μοι. ὁ δὲ Ὑπά- 

τιος πρὸς αὐτὸν εἶπεν: Ἐπιτιμήσει σοι ὃ κύριος, διά- 

βολε, καὶ καταργήσει τὰς κακομηχανίας σου. ἕως πότε 

πολεμεῖς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων εἰς τὰς κνίσσας καὶ 

ῥυπαρίας ἀναστρεφόμενος ἀπὸ τοιαύτης δόξης ῥιφείς; 96 

ἕως πότε οὐ μετανοήσεις ἀπὸ τῶν κακῶν; ἀπεκρίνατο 

ἐκεῖνος᾽ Δέχεταί με ὃ θεὸς εἰς τὸν πρῶτόν μοὺ τόπον, 

ἐὰν μετανοήσω, ὦ Ὑπάτιε; ὃ δὲ πρὸς αὐτόν᾽ Μή σοι 

καλῶς, διάβολε᾽ οὐκ ἀρκετὸν γάρ σοι ἵνα παρακληθῇ ὁ 

θεὸς διὰ τῶν ἁγίων δέξασθαί σε ὡς ἕνα τῶν ἁμαρτω- 80 

λῶν μετανοοῦντα; ἀπεκρίνατο ἐκεῖνος᾽ Τοσαύτην ἔχω 

ἐξουσίαν ἐν τῷ κόσμῳ καὶ σύ μοι λέγεις ὡς ἕνα ἁμαρ- 

τωλῶν ἔσεσθαι; | καλὰ λαλεῖς, Ὑπάτιε. καὶ τοῦτο εἰ- ΤΌ 

πὼν εὐξαμένου τοῦ ἁγίου ἀφανὴς ἐγένετο. ὃ δὲ κουβι- 

κουλάριος σὺν τῷ δομεστίκῳ ἐδόξαζον τὸν θεὸν καὶ εὐ- 

χαριστοῦντες ἠσπάζοντο τὸν δοῦλον τοῦ θεοῦ. ὁ οὖν 

κουβικουλάριος γενόμενος πραιπόσιτος κοδόμησεν ὑπὲρ 5. 

εὐχῆς αὐτοῦ ἡρώειον καρποφορήσαντος καὶ τοῦ εὐσε- 

βεστάτου βασιλέως, εἰς ὃ τὰ λέίψανα τῶν τελειουμένων 

4,19 λέγοντα αὐτῷ Ὑπάτιε, διὰ τί Ὁ: ἔλεγεν τῶ ἁγίω 

ὑπατίω τί Ῥ 21 ἐστίν οἵχ Ῥ 22 εἶπεν ὁἿ 289 

καταργήσει τὰς οἵὴ Ὁ 94 πολεμῆσ Υ κνίσασ Ὁ ΄ 

90 ρυπαρ[ίασ] οαπ γὰ5 ΥἹ 20. μετανο[ἤσησ] οὑτπῃ γἃ5 ΡΠ: 

μετανοῆσ Υ͂ μετανοεῖς Ὁ 98 ἐὰν Ῥ: εἰ Ὁ ὦ Ὑπάτιε 

οὖ μή σοι καλῶς, διάβολε οἵὰ Ῥ 29 ἀρκετῶν ργΥ Υἱ 

92 ἁμαρτωλὸν ΡΥ͂Ὁ 

τῦ, 1 ὑπάτιε; 51. 9 δομεστήκω Ὁ 4 ὁ οὖν κου- 

βικουλάριοσ ῸὈ: καὶ Ρ Ὁ πρεπόσιτοσ ΡΥ 60 ἐυχῆσ Ρ: 

ψυχῆσ ΥὉ ἡρωεῖον ΡΥ 
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ἀδελφῶν ἀποτίθεται, καὶ διαδεχθεὶς πάλιν ἑαυτῷ προσ- 

εἴχεν. 

1ὸ ἦλθεν δὲ καὶ ὃ μακάριος Ἰωνᾶς εἰς ἐπίσκεψιν τοῦ 

Ὑπατίου καὶ συνευξάμενος εὐλόγησεν αὐτὸν λέγων᾽ 

Ἦλθόν σε ἰδεῖν, γνήσιον τέκνον μέλλω γὰρ ὁδεύειν 

τὴν ὁδὸν τῶν πατέρων κἂν σὲ εἶχον μετὰ θεὸν δε- 

ξιὰν χεῖρα, καὶ ἐάσας με ἐποίησας ἑαυτῷ μοναστή- 

τὸ ρῖον. καὶ ταῦτα εἰπὼν ἀπῆλθεν εἰς τὸ μοναστήριον 

καὶ ἐν εἰρήνῃ ἀνεπαύσατο. διηγεῖτο δὲ ὃ Ὑπόάτιος ὅτι 

Ὁ ὄντος αὐτοῦ ἐν τῇ Θράκῃ | ἀδελφὸς κρούσας αὐτὸν 

αἷμα ἐποίησεν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ ἐλθούσης τῆς 

ἐνάτης ὥρας ὑπὸ τοῦ συνειδότος πληττόμενος εὐλο- 

9ογίαν ὁ κρούσας αὐτὸν οὐκ ἔλαβεν. ἐν δὲ τῷ ἐσθίειν 

ἐπεζήτησεν ὁ ἀββᾶς τὸν ἀδελφὸν ἐκεῖνον καὶ μαθὼν 

τὸ πρᾶγμα ἐκάλεσεν αὐτὸν καὶ λέγει τῷ Ὑπατίῳ᾽ ΤΤοί- 

σον εἰρήνην. καὶ ὁ Ὑπάτιος ἀπεκρίνατο᾽ Πρὸ μι- 

κροῦ τὸ στόμα μου αἵματος ἐγέμισεν, καὶ νῦν ἐλθὼν 

250 φιλήσω αὐτόν; ταῦτα δὲ ἡμῖν ἔλεγεν διδάσκων ὅτι, 

κἂν συμβῇ τινα ὀργισθῆναι τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, εὐθέως 

διαλλαγῆναι ὀφείλει, καθὼς καὶ ὃ κύριος ἐδίδαξεν ἡμᾶς 

ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. καὶ ὅτε ἦλθεν μονάσαι ἐν τῷ τόπῳ 

τούτῳ, ἔλεγεν, ὅτι Ὄστρακον εὑρὼν καὶ θερμὸν ποιήσας 

30ἐν αὐτῷ ἔβαψά μου τὸν ψωμόν᾽ τοσοῦτον ἤμην ἐνδεής. 

καὶ ἄλλοτε ἐλθόντος ξένου καὶ ἡμῶν ἐχόντων ἕνα 

τῦ, ὃ καὶ διαδεχθεὶσ Ῥ: διαδεχθεὶσ οὖν Ὁ πάλιν ὁ Ρ 

πάλιν [ἐν τῷ κελλίῳ Ὑπάτιος] ἑαυτῷ Ὁ ρΡοϑβίιηϑ, ᾿πύθυ ροΙ ύϊομθ 

18 μετὰ Ρ: μετὰ τὸν Ὁ 16 δὲ ΥΌ: οὖν Ρ 19 ἐν- 

νάτησ Ρ τοῦ οἵη Ὁ 24 ἐγέμησεν Ὁ 25 φιλήσω αὐὖὐ- 

τόν Ὁ: φιλήσει αὐτό Ρ 21 διαλλαγῆναι ὀφείλει Ὁ : διαλ- 

λαγῆ Ρ 28 ἦλθον Ρ 29 θερμὸν ἐν αὐτῷ ποιήσασ ΥὉ 

81 ἐλθόντο[σ] ὁὰτη τὰ Ρ 
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ἄρτον ἀλλαχοῦ ἀπῆλθον εἰς συντυχίαν, ἵνα ὃ ἄρτος τὸ 

ἀρκέσῃ τοῖς τε μετ᾽ ἐμοῦ δύο ἀδελφοῖς καὶ τῷ ξένῳ. 

καὶ ἀπελθὼν κἀκεῖ εὗρον αὐτοὺς ὅτι ἐγεύσαντο, καὶ ἠρώ- 

τῶν με λέγοντες: Ἐγεύσω, ἀββᾶ ὙὝὙπάτιε; καὶ ἀπε- 

κρινάμην αὐτοῖς Ναί. καὶ πάλιν γενομένῳ μοι ἐν τῷ 

μοναστηρίῳ ἔλεγόν μοι οἱ ἀδελφοί" Κύρι, ἐγεύσω; ἀπ- 

εκρινάμην καὶ αὐτοῖς" Ναί. καὶ μαθὼν ὅτι ὃ θεὸς ἔπεμ- 

ψεν ἄλλους ἄρτους τότε ὡμολόγησα αὐτοῖς καὶ ἐγευ- 

σάμην. ἐν μιᾷ δὲ τῶν ἡμερῶν λειψάντων ἣμῖν ἄρτων 

ἐν τῇ μεσημερίᾳ καθήμενος ἐν τῷ προθύρῳ ἀπενύσταξα το 

περίλυπος ὑπάρχων καὶ δρῶ τινα γηραιὸν ἔνδοξον ἐλ- 

θόντα καὶ λακτίσαντά με ἐν τῇ πλευρᾷ καὶ λέγοντά μοι᾿ 

“Ὑπάτιε, ἐλυπήθης ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχεις; ἔγειρε, μὴ λυ- 

ποῦ ἀπὸ γὰρ τῆς σήμερον οὐ μὴ λείψει εἰς τὴν τρά- 

πεζάν σου ἄρτος οὔτε σοῦ οὔτε τῶν μετὰ σοῦ. καὶ τῦ 

ἔπειθεν ἣμᾶς λέγων Ὄντως, |͵ τέκνα, ἀπὸ τότε πλειστά- Ὁ 

κις ἠβουλήθην εἴ τι εἶχον δοῦναι πτωχοῖς, ἵνα ἴδω εἰ 

λείψει, καὶ οὐδέποτε ἔλειψε διὰ τὸν παρέχοντα, ὡς 

πληρωθῆναι τὴν γραφὴν τὴν λέγουσαν᾽ “οἱ δὲ ἐκζητοῦν- 

τες τὸν κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ᾽᾿. 90 

αὐτοὶ δὲ ἐργαζόμενοι ἐκ τῶν ἰδίων κόπων εἶχον τὸν 

ἄρτον καὶ παρεῖχον καὶ ἄλλοις᾽ εἰ δὲ καί τις ἐκαρπο- 

Θι 

͵70,.1ὃ9 Ῥε. ΧΧΧΗΝ 

10, ὃ τοῖσ τε μετ᾽ ἐμοῦ δύο ἀδελφοῖσ Ὁ: δύο ἀδελφοῖσ τοῖσ 

μετ᾽ ἐμοῦ Ρ 4 με Ρ: μοι Ὁ καὶ ὁ Ρ { καὶ δηΐθ 

αὐτοῖς ὁ Ρ̓ 9 ἐν ὁ Ρ 10 μεσημερία 5ἷο ΡΥ : μεσημ- 

βρίᾳ Ὁ 11 τινὰ 19 λακτίσαντεμε 50 18 ἔγίει]ρε 

οὐχ ᾿ἰΐατα (ἔπ ἢ) Ρ 14 λείψη Ὁ 15 μετὰ σέ ΡΥ," 

160 ὄντωσ Ρ: οὕτωσ ΥὉ πλιστάκισα Υ 11 εἴδω ΡΥ 

18 λείψη Ὁ ἔλειψεν Ὁ 19 οἱ 34 τὴν γραφὴν 

λέγουσαν Ρ 99 παρεῖχον καὶ οπι Ρ τις] τι Ὁ 
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φόρησεν, μετὰ προθυμίας τοῖς πτωχοῖς διεδίδοτο, ὡς 

πληροφορηθῆναι τὴν γραφὴν τὴν λέγουσαν “αἱ χεῖρες 

95 αὗται ἐπήρκεσαν καὶ ἐμοὶ καὶ τοῖς μετ᾽ ἐμοῦ ὡς συν- 

αχθῆναι ἐν ὀλίγοις ἔτεσιν καὶ γενέσθαι σὺν αὐτῷ ἀδελ- 

φοὺς πεντήκοντα, οὺς κατὰ μέρος ὃ Ὑπάτιος καὶ ἄλ- 

λους πολλοὺς κατηχῶν μαθητὰς ἑαυτοῦ κατειργάζετο, 

καὶ καταφρονοῦντες τοῦ κόσμου ἐγίνοντο μοναχοί. 

80 ἐν οἷς τις ᾿Ακύλας ὀνόματι ἐν τῇ ἀρχῇ ἀπετάξατο 

{ἴ μετὰ πέντε παίδων καὶ τῆς | ἐλευθέρας αὐτοῦ. καὶ τὴν 

μὲν γυναῖκα ἀπὸ διαστήματος ἐποίησεν εἰς κελλίον μο- 

νάζειν. εἷς δὲ ἐκ τῶν παίδων Βενιαμὶν λεγόμενος ἐχρη- 

σίμευσε πάνυ τῷ κυρίῳ. ἀνωμαλήσαντος γὰρ τοῦ ἀββᾶ 

5 Ὑπατίου καὶ ἤδη βαρέως ἔχοντος ἑστὸς τὸ παιδίον 

Βενιαμὶν μετὰ πόνου ψυχῆς ἐστέναξεν καὶ λέγει" Κύριε, 

διὰ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς πένητας ἐμὲ λάβε ἀντὶ τοῦ 

ἀββᾶ. καὶ εὐθέως ὑγιάναντος τοῦ ἀββᾶ ἐν τρισὶν ἡἣμέ- 

ραις τὸ παιδίον ἠρρώστησεν καὶ ἀνεπαύσατο ἐν κυρίῳ. 

10 ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Ακύλας καλῶς πολιτευσάμενος ἐτελειώθη 

ἐν γήρᾳ καλῷ. 

ὕδατος δὲ ἐπιρρέοντος ἐν τῷ ἀγωγῷ πλησίον τῆς 

μονῆς, ἐξ αὐτοῦ εἶχον οἱ ἀδελφοὶ τὴν χρείαν᾽ τινὲς δὲ 

16, 94 Δοὶ. χχ 84 

10, 28 διεδίδετο Ῥ 24 πληρωθῆναι Ὸ 25 ἐμ[οὔ] 

οατη τὰ85 Ρ 28 ἑαυτοῦ Ρ: αὐτοῦ Ὁ 80 ἀπετάξατο ἐν 

τῇ ἀρχῇ ὸ 

τ, 2 διαστή[μα]τοσ ὀπὶ τὰ Υἱ 8 Βενιαμῖν Ρ Βενια- 

μὴν Υ̓ 4 ἀνομαλήσαντοσ Ρ: ἀνωμαλίσαντος Ὁ Ὁ ἑστὸσ 

Ῥ: ἑστὼσ Ὁ θ βενιαμῖν Ρ 1 τοὺς ἀδελφοὺς καὶ οἵη Ὁ 

λ[άβε] οατη τὰ8 1 ὃ καὶ εὐθέωσ ὑγιάναντοσ τοῦ ἀββᾶ οὔ 

ἐν τρισὶν Ρ: ἐν τρισὶν οὖν Ὁ 9. ἠρρώστησεν τὸ παιδίον 

γὈ καὶ Ρ: καὶ μετὰ ταύτας τὰς τρεῖς ἡμέρας Ὸ 9 ἐν 

κυρίῳ οἵα Ῥ Ε ᾿ 



ΝΡ ΤΌ ῃ. ΡΟ ΡΨ δὼ , 

ὐϑμμσυσνοα ΩΝ 

Ῥ. 899. 898 αετ᾿ οδοι 

ῥυπαρίας ἀκαθάρτους ἐνέβαλον εἰς τὸ ὕδωρ, ἢ κατὰ 

ἄγνοιαν ἢ κατὰ ὑποβολὴν τοῦ δαίμονος, αὐτοὶ γινώσκου- 1 

σιν. ὅμως οἱ ἀδελφοὶ ἐκ τούτου ἐν ἀρρωστίᾳ διετέθη᾽- 

σαν καὶ πάνυ ἐθλίβοντο, ὅτι ἐπέμενον οἱ τοῦτο ποιοῦν- Ὁ 

τες. ὃ δὲ ἅγιος Ὑπάτιος λυπηθεὶς ὡς πατὴρ εἰς τὰ 

ἴδια τέκνα νηστεύσας καὶ εὐξάμενος παρεκάλει τὸν δε- 

σπότην Χριστόν, ὅπως δώσῃ αὐτοῖς ὕδωρ ἢ τοὺς ἐπι- 90 

βούλους παύσῃ. καὶ μετὰ τρίτην ἡμέραν ὁρᾷ τρεῖς ἄν- 

ὃρας ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ λέγοντας πρὸς ἀλλήλους" Ποῦ 

δείξωμεν τῷ ἀββᾷ, ἵνα ποιήσας τὸ ὄρυγμα ὕδωρ εὕρῃ 

τοῖς ἀδελφοῖς; ὡς τὸν ἕνα ἐξ αὐτῶν κρατῆσαι τῆς 

χειρὸς τὸν Ὑπάτιον καὶ ἀπενέγκαι εἰς τὸν τόπον καὶ 96 

εἰπεῖν αὐτῶ Ὀρύξας ἐνταῦθα εὑρήσεις ὕδωρ. τῇ οὖν 

ἐπαύριον λαβὼν ὃ Ὑπάτιος πάντας τοὺς ἀδελφοὺς καὶ 

ἀπελθὼν εἰς τὸν τόπον τὸν ὑποδειχθέντα αὐτῷ καὶ εὐ- 

ξάμενος ἐπὶ πολὺ ἅμα πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ὀρύξας 

ἧυρεν ὕδωρ ἀσύγκριτον καὶ καθαρὸν καὶ πάνυ γλυκύ. 30 

ὃ δὲ τόπος πλησίον τοῦ εὐκτηρίου οἴκου ἦν, ὡς τὸν 

ἀντλοῦντα ἀπὸ τοῦ φρέατος εἰς τὸ μαγειρεῖον | ἐπεί- 18 

γεσθαι. 

ἄλλοτε πάλιν τὸ γέννημα τοῦ σίτου ἐβρώθη ὑπὸ 

σκωλήκων δεινῶς, ὃ εἶχον οἱ ἀδελφοί. γνοὺς δὲ ὃ Ὑπά- 
τιος ὅτι ἤδη μέλλει ἀπόλλυσθαι καί τι ποιῆσαι οὐκ ἦν, δ 

τἴ, 1Ὁ καθ᾽ ὑποβολὴν Ὁ 16 διετέθησαν Ρ: ἐτέθησαν Ὁ 

11 ἐθλ[ήβοντο] ὀπτη τὰ5 Ὑ3 18 Ὑπάτιος οἵχ Ὁ 

εἰσ Ρ: διὰ Ὁ 19 νηστεύων καὶ εὐχόμενος Ὁ 21 παύ- 

σειῖΐῦ μετὰ τρίτην ἡμέραν ΥὈ: τῆ τρίτη ἡμέρα Ῥ τρεῖς 

γυ: τινὰσ Ρ 28 εὕρει Υ 206 εὑρήσεις ὕδωρ. τῇ οὖν 

οἵ Ὁ 28 τόπον τὸν ἢ 29 ὁρὕξασ 5 Υ 890 ευ- 

ρεν 5ῖ. Ὁ καὶ αἰσατηαπιθ οὐ Ρ 

18, ὃ ἄλλο τὸ Ὁ γένημα Ρ 4 σκωλίκων Υ δει- 

νῶς ὃ ΡΥ: ὃ δεινῶς Ὁ 5 ἀπώλλυσθαι Ὁ καὶ τί Ρ 

9 



-- 8 -ο-- 80--ὃ81 

γεμίσας σάκκους λέγει᾽ “Ρογεύσωμεν αὐτὸ εἰς τὰς στρά- 

τας τοῖς πτωχοῖς, ἵνα μὴ φάγῃ αὐτὸ ὃ σατανᾶς. ὡς 

οὖν ἀπῆλθεν καὶ ἐδίδου τοῖς πτωχοῖς, καὶ τὸ γέννημα 

ε ὁ κύριος ἐπλήθυνεν αὐτομάτως ἄνευ ἀνθρωπίνης χορη- 

τογίας καὶ ὃ σκώληξ ἔτι ἐν αὐτῷ οὐκ ἐφάνη, ἀλλ᾽ ἦν κα- 

θαρὸν λίαν. 

ἄλλοτε παῖδες τέσσαρες Μοναξίου τοῦ ἀπὸ ὑπάτων 

ἀναχωρήσαντες ἦλθον ἐν τῷ. μοναστηρίῳ βουλόμενοι 

ἀποτάξασθαι, καὶ δεξάμενος αὐτοὺς ἐποίησεν μονάζον- 

ιότας. ὁ δὲ Μονάξιος ἐν πολλῇ σπουδῇ βερέδοις ἀπο- 

στείλας ἐζήτει αὐτούς, ὅτι εἷς ἐξ αὐτῶν συγγενὴς αὐὖὐ- 

τοῦ ἦν καὶ πάνυ αὐτὸν συνεκρότει, ὅςτις γενόμενος 

Ὁ δοκιμώτατος [ ἀσκητὴς καὶ πρεσβυτερίου κατηξιώθη. ἕνα 

δὲ ἐξ αὐτῶν πιάσας ὁ Μονάξιος ὀνόματι Παῦλον βα- 

50 σανίσας εἰς ἁλύσεις ἔβαλεν καὶ στρατιώτῃ παρέδωκεν 

ἐγκατάκλειστον ποιήσας. μέσης δὲ τῆς νυκτὸς ἄγγελος 

θεοῦ ἐλθὼν καὶ τὰ δεσμὰ αὐτοῦ ἔλυσεν καὶ τὰς θύρας 

ἀνέῳξεν καὶ ἀπολύσας αὐτὸν εἶπεν" "Απελθε καὶ σώζου. 

ὅςτις ἀπολυθεὶς καὶ εἰδὼς ποῦ εἰσιν οἱ ἄλλοι, ἦλθεν 

εὅ καὶ αὐτὸς ἐν τῷ μοναστηρίῳ᾽ οὔπω γὰρ ἤδει τὸ μονα- 

στήριον ὃ Μονάξιος. γνοὺς δὲ αὐτὸ μετὰ ταῦτα καὶ 

μαθὼν ἐκεῖσε εἶναι τοὺς παῖδας ἀποστέλλει πρὸς τὸν 

ἅγιον λέγων ᾿Απόστειλόν μοι τοὺς παῖδας. ὃ δὲ λέ- 

γει τοῖς παροῦσιν᾽ ᾿Απελθόντες εἴπατε αὐτῷ οὕτως" Ἐγὼ 

80. αὐτοὺς οὐκ ἐπαίρω ἀπὸ τοῦ θεοῦ καὶ σοὶ διδῶ" εἰ δὲ 

τολμᾷς αὐτοὺς ἐπᾶραι, αὐτὸς ἐλθὲ καὶ ἔπαρον᾽ αὐτοὶ 

18, 6 αὐτ[ὸ] Ῥ οὔτ γὰἃ5 8 γένημα Ρ 9 χιωριγίασ ΥὉ᾽ 

10 κώληξ 510. Ρ 18 ἀναχωρίσαντες Ὁ 20 ἀλύσεισ 

ἔβαλλεν ᾽Ὀ 21 ἐγκατάκλιστον Ὁ 24 εἰσὶν Ῥ 26 ὁ 

Μονάξιος ρΡοδβῦ γνοὺς δὲ ὑταίοίύ Ῥ αὐτὸ μετὰ ὁ 

2 ἐκεῖσε εἶναι τοὺς παῖδας Υ, Ὀ: ποῦ εἰσὶν Ρ 28 δὲ ἴῃ ΓἃΒ 

Υ: 80 σοὶ] σὺ ΚΥ 81 ἔλθε Υ᾽ 



το ὐσν  ΌΒΌΑΓ ΕΣ ππ ρλῦφον 

τ πτ τον 

᾿ 

Ῥ. 828--894 ἐπ 88 ".-. 

Ὑὰρ πρὸς τὸν θεὸν κατέφυγον. ἐκεῖνος δὲ ἀκούσας 

καὶ ἀπορηθεὶς ἐν τῷ λόγῳ, ἀποστείλας | πρεσβυτέρους 19 

“παρεκάλει αὐτὸν λέγων᾽ Ἐλθὲ ὅπως θεάσωμαί σε, διότι 

“πόθον ἔχω τοῦ ἰδεῖν σε. πλειστάκις δὲ ἀποστείλαντος 

βιασθεὶς ἀπῆλθεν. ἄλλοι δὲ ἐνέτρεπον τὸν Ὑπότιον λέ- 

ὙὝοντες᾽ Μὴ ἀπέλθης, ὅπως μή σε εἰς φρουρὰν ἐμβαλὼν ὅ 

“ἀπαιτήσῃ τοὺς ἀνθρώπους. συντυχὼν οὖν αὐτῷ ὃ Μο- 

νάξιος καὶ πάνυ περιχαρὴς γενόμενος διωμόσατο λέγων, 

ὅτι Τὴν νύκτα ταύτην ἐθεασάμην σε εὐχὴν ποιοῦντα ἐν 

τῷ οἴκῳ μου. ὡς οὖν ἤρξατο ἐγκαλεῖν περὶ τῶν παι- 

δαρίων καὶ πολλὰ λέγειν ὡς πεπαιδευμένος καὶ τρὶς 10 

ἔπαρχος γενόμενος" Βούλομαϊ, φησίν, ἵνα τοὺς δούλους 

μου ἀποστείλῃς. ὃ δὲ Ὑπάτιος ὡς δῆθεν ἐκπληττό- 

μενος λέγει πρὸς αὐτόν᾽ Ἐὰν φρονῇς τὰ τῶν ἀνθρώ- 

πων, εἰκότως δοῦλοί σου εἰσίν᾽ εἰ δὲ οὐ φρονεῖς τὰ 

τῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ τὰ τοῦ θεοῦ, οὐκ εἰσὶν δοῦλοί σου 1:5 
ἀλλὰ σύνδουλοι. ἐὰν οὖν κωλύσῃς αὐτοὺς ἐκ | τοῦ κοι- Ὁ 

νοῦ δεσπότου θεοῦ, τί σοι ποιήσει; οὐχὶ ἐκκαύσει τὸν 

θυμὸν αὐτοῦ ἐπὶ σοί; θαυμάσας δὲ ἐκεῖνος τὸν ἄν- 

ὃρα καὶ ἐκπλαγεὶς ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ παρεκάλεσεν 

αὐτὸν λέγων" ᾿Αββᾶ, ποίησον εὐχὴν καὶ εὐλόγησόν μου 90 ἦ 

τὸν οἶκον καὶ τὰ τέκνα καὶ ἄπελθε ἐν εἰρήνῃ καὶ εὔχου 

ὑπὲρ ἐμοῦ οὐκ ἔτι γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν τολμήσω εἰπεῖν, 

ἵνα μὴ δουλεύσωσι τῷ θεῷ. εὐξάμενος οὖν καὶ εὐλο- 

Ὑήσας αὐτὸν ἀπήει ἐν τῷ μοναστηρίῳ αὐτοῦ. 

19, 1 ἀποριθεὶσ Υ 2 ἔλθε ΥὉ θεάσομαί Ὁ 

(4 ἀνέτρεπον Ρ 6 ἀπαιτήσοι Υ͂ ἀπαιτῇ σε Ὁ 10-11 τρι- 

σέπαρχος ΡΥ 11 ἵνα ἰῃ τὰ Υ1 12 ὧὡσ δῆθεν ἐκπλητ- 

όμενοσ λέγει Ὀ: ἔφη Ρ 18 φρονεῖς Ὁ 14 εἰκότωσ 

ὉΙἾΒΒΠΤῚ ΒῈΡΡΙΘῦ τηρ᾿ ΥΣ φρονῆσ 160 οὖν ὁ Ρ 

22 ἀπὸ τοῦ νῦν οἴχῃ ΥὉ 28 τῷ οἵχ ΥὉ 24 ἀπίει Ὁ 

εἰς τὸ μοναστήριον Ρ 



--, 86 -- 8. 

2 Τοσοῦτον δὲ ἠγάπα τοὺς πένητας ὡς γίνεσθαι ὀρφα- 

γοῖς ὡς πατὴρ καὶ ἀντὶ ἀνδρὸς τῇ μητρὶ αὐτῶν. οὐδὲ γάρ: 

ἐστιν δυνατὸν διηγήσασθαι, πόσους ἐνέδυσεν γυμνοὺς 

ἢ πόσους πεινῶντας διέθρεψεν ὁ κύριος δι᾿ αὐτοῦ. ἐκ 

γὰρ τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἐφαίνετο ὅτι φιλόπτωχος ἦν" 

80 ἣ γὰρ χάρις τοῦ θεοῦ ἔλαμπεν εἰς αὐτὸν κατὰ τὸ γε- 

80 γραμμένον᾽ ᾿ἐλεημοσύνη ἀνδρὸς σφραγὶς | μετ’ αὐὖ- 

τοῦ᾽, ὡς πληρωθῆναι τὴν γραφὴν τὴν λέγουσαν" “μα- 

κάριος ὃ συνιῶν ἐπὶ πτωχὸν καὶ πένητα, ἐν ἡμέρᾳ 

πονηρᾷ ῥύσεται αὐτὸν ὃ κύριος, κύριος διαφυλάξαι αὐ- 

δτὸν καὶ ζήσαι αὐτὸν καὶ μακαρίσαι αὐτὸν ἐν τῇ τγῆ᾽. 

οὔτε γὰρ πτωχός ποτε διὰ κενῆς ἀνεχώρησεν ἀπὸ τοῦ 

μοναστηρίου. οὐκ ἔστιν εἰπεῖν πόσους τραύματα ἔχον-- 

τας ἐθεράπευσεν δι᾽ αὐτοῦ ὁ θεός᾽ πολλοὺς γάρ, οὕς- 

περ οἱ ἰατροὶ ἀπηγόρευσαν ὡς μὴ δυναμένους θεραπείας 

το τυχεῖν διὰ τὸ εἶναι πένητας, καὶ οἷς ἄλλος οὐκ ἠδύνατο 

πλησιάσαι διὰ τὴν δυσωδίαν, αὐτὸς ταῖς ἰδίαις χερσὶν 

ἀπονίπτων τοὺς ἰχῶρας ἐπεμελεῖτο, χρώμενος μηδενὸς 

ἰατροῦ ἢ ἐμπλάστρου ἢ ἄλλου τινός (οὔτε γὰρ ἦν ἐπι- 

στάμενος), ἀλλ’ ἢ φακῇ ἑψημένῃ καὶ ἅλατι κατέπλασσεν 

τ εὐχόμενος καὶ τὴν σφραγῖδα τοῦ Χριστοῦ ποιῶν, καὶ ἐν 

80,1 Βίγδοῃ χυῇ 22 ϑβ χει ὃ 

19, 20 ἀνδρὸς Ῥ: ἀνδρὸσ ἀνὴρ Ὸ 21 διηγήσασθαι οὔλ 

νῸ 29 ἐφαίνετο οἵῃῇ 80 ἡ γὰρ ο Ῥ 

80, 1 ὡς σφραγὶς Τ' σφράγισμα αὐτῷ γῸ 2 ρῥυΐὰβ τὴν 

οὐὰ Ὁ, δἰίθύπαμ Ρ 8 συνιὼν ΡΥ: συνιὸν Ὁ ἐν ---4 ὁ κύ- 

ρῖος ἢ Ρ ὅ ζῆσαι ΡΥῸ θ διακενὴσ ΡΥ ἀνεχώρισενν 

8 ὁ θεός ὁ Ρ 10 καὶ οχ Ρ 14 φακὴ Ρ ἐψη- 

μένη Ρ: ἐψιμένη Υ͂ ἐψομένῃ ἢ κατέπλα ΡΥ͂Ό ΘΟΙΩΠΘΗ ΠῚ 
ταῦ κατέπλασεν δΔογϊδύτι) 6556 ορίμαῦ [Ὶὄὅ σφραγίδα ΡΥΌ 

καὶ ἀηΐθ ἐν οἵα 



ΓΥ ΎΥ ΨΥ ὙΨΨ Ψ 

ὸ 

Ῥ. 894 Ἀὸ ἯΙ τς 

ὀλίγαις ἡμέραις τοῦ θεοῦ παρέχοντος τὴν χάριν ὑγιεῖς 

ἀπέλυεν δοξάζοντας αὐτόν. τοῖς δὲ θεραπευομέϊνοις "ἢ 

παρήγγελλεν μὴ αὐτῷ εὐχαριστεῖν, ἀλλὰ τῷ θεῷ καὶ δο- 

ξάζειν αὐτὸν τὸν ποιοῦντα θαυμαστὰ μετὰ τῶν δούλων 
αὐτοῦ. 20 

πόσους μέλλοντας τυφλοῦσθαι ἀπὸ λευκωμάτων ὃ 

κύριος δι᾽ αὐτοῦ ἰάσατο. ἐξ ὧν εἰσελθών τις μὴ βλέπων 

λέγει τῷ Ὑπατίῳ᾽ Κατασφράτγισόν με, δοῦλε τοῦ θεοῦ, 

καὶ πτύσον μου εἰς τοὺς ὀφθαλμούς, ἵνα ἀναβλέψω. 

τοσοῦτον δὲ ἦν ὀφθαλμιάσας, ὡς μὴ δύνασθαι αὐ- 95 

τὸν ἀναβλέψαι. εὐξαμένου δὲ αὐτοῦ καὶ τὴν σφραγῖδα 

ποιήσαντος εὐθέως ὃ κύριος ἰάσατο αὐτὸν καὶ ἀπῆλθε 

βλέπων. 

πόσους παραλελυμένους ἀπὸ δαιμόνων ὃ κύριος 

ἐστερέωσε δι᾽ αὐτοῦ. ἕνα γάρ ποτε ἤνεγκαν ἕξ ἄνδρες 80 

βαστάζοντες ὀνόματι ᾿Αγαθάγγελον, ὃς παρελύθη ἀπὸ 

βροντῆς, δαίμονος κατεπελθόντος αὐτῷ. ὅλα γὰρ τὰ 

μέλη αὐτοῦ κινούμενα διεσπάραττεν, καὶ οὔτε χεὶρ αὐτοῦ 

οὔτε ποὺς ἐδύνατο στῆναι. ὅλον γὰρ τὸ σῶμα αὐτοῦ 

βοῶντος | ἐπήδα ἐκ τῆς τῆς, ὡς μηδὲ κρατῆσαι αὐτὸν τινὰ 81 

δύνασθαι, ὡς πάντων τῶν ὁρώντων ἀπὸ τοῦ φόβου 

τὰς τρίχας ὀρθωθῆναι καὶ τὰς χεῖρας πρὸς τὸν θεὸν 

ἁπλοῦσθαι. ὃν ἰδὼν ὃ Ὑπάτιος καὶ σφραγίσας ἔλαβεν 

αὐτὸν ἔνδον καὶ εὐχόμενος καὶ ἀλείφων ἐλαίῳ εὐλο-ὅ 

80, 11 αὐτόν Ὁ: τὸν θεὸν Ρ 18 παρήγγειλεν Ρ ἀλλὰ 

τὸν θεὸν δοξάζειν τὸν 91 λευκομάτων Υ 92 ἰάσατο 

δι᾿ ἀυτοῦ ἐν οἷ 20 τοσοῦτον... .. 94, 19 πεισθῆ- 

ναι αὐτῷ οἵὰὴ ΥὉ, οὐ ΟἿ αὐἱάριῃ βῖπθ Ἰδοῦπδθ ἰπαϊοῖο. ἴῃ 5 

οὶθαν πιηΐϊοὶ ὑθϑίϊβ Ῥ ηοίδιηῃ Ἰθούϊοηΐ πο δαροΟΠΪΤητιΒ 26 

σφραγίδα 80 ἤνεγκα[ν] οὕτη Τἃ8 88 χεῖρ 

81,1 μὴ δὲ 



πὰ 

γημένῳ καὶ λαβὼν τρεῖς φασκίας ἐσπαργάνωσεν αὐτόν, 

καὶ ἐν ἑπτὰ ἡμέραις ὁ κύριος ἰάσατο αὐτόν. 

πόσους φρενοβλαβήσαντας ἀπὸ δαιμόνων ὃ κύριος 

ἰάσατο δι’ αὐτοῦ" τοσαύτην γὰρ χάριν ἔλαβεν ἰαμάτων. 

10 παρὰ θεοῦ, ὡς καὶ τοὺς δεινοτάτους δαίμονας διὰ τῆς. 

εὐχῆς καὶ τῆς σφραγῖδος τοῦ Χριστοῦ ἀπήλαυνεν. ποτὲ 

γὰρ Ζωάνης ὃ κόμης, ὃς καὶ στρατηλάτης ἔμελλε γίνε- 

σθαι, εἰ μὴ ἐτελεύτα, τὸν ἴδιον ἀδελφὸν ὀνόματι ᾿Αθη-- 

λαᾶν ἤνεγκεν τῷ ἁγίῳ Ὑπατίῳ ὑπὸ δεινοῦ πνεύματος. 

Ὁ ἐνοχλούμενον. ἦν δὲ ὁ δαίμων ἀπὸ περιεργίας δεινῆς. 

16 καὶ γεμίσας ὃ κόμης τὴν χεῖρα αὐτοῦ χρυσίου ἐπεδίδου 

τῷ ἁγίῳ Ὑπατίῳ. ὃ δὲ πρὸς αὐτόν“ Εἰς πραγματείαν. 

ἦλθες τοῦ ἀγοράσαι τὴν χάριν τοῦ θεοῦ; οὐ γινώσκεις ὅτι. 

ὃ Χριστὸς ἡμῖν ἐνετείλατο λέγων, ὅτι “δωρεὰν ἐλάβετε, 

40 δωρεὰν δότε; ὃ δὲ κόμης πάνυ ὠφεληθείς, ὅτι μὴ 

δεξάμενος τὸ χρυσίον τοιαῦτα αὐτὸν ἐνουθέτησεν, τὸν 

θεὸν ἐδόξαζε τὸν ποιήσαντα αὐτὸν τοιούτῳ ἀνδρὶ συν- 

τυχεῖν. ἠσπάζετο δὲ τὸν δοῦλον τοῦ θεοῦ ὁ αὐτὸς 

κόμης ἄχρι τελευτῆς αὐτοῦ ὡς πατέρα. ὃ δὲ τού- 

ἷ265 τοῦ ἀδελφὸς παραμείνας ἐν τῷ μοναστηρίῳ ἐπὶ και- 
! 

᾿) 3 

ρόν, εὐχομένου τοῦ ἁτγίου.- ὃ κύριος καὶ τοὺς τὰ πε- 

ρίεργα ποιήσαντας ἐφανέρωσεν καὶ τὸν δαίμονα ἀπ- 

ἤλασε τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἰαθεὶς ἐγένετο ὑγιής τελευ- 

τήσαντος δὲ τοῦ Ζωάνου γέγονεν ἀντ᾽ αὐτοῦ κόμης. 

8). οἱ δὲ ἄγροικοι τῶν χωρίων τῶν κειμένων πλησίον 

80 τῆς μονῆς οὐ μόνον αὐτοὶ | ἐθεραπεύοντο ἀπὸ τῶν κα- 

κῶν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλογα αὐτῶν εἴ ποτε ἠρρώστησεν ἢ 

ὑπὸ δαίμονος ἢ ὑπὸ ἄλλου τινὸς πάθους, εὐθέως πρὸς. 

81,19 Μαεαίίῃ. χ ὃ 
5 

81, 1 ἕν 11 σφραγίδοσ 18. ἀξθ[η]λαᾶν οὐπὴ γ88. ἐ 



ἐκ ἀνα ὡσω Δινδ. μμμνκυνκννω δ δ μμδνναν ἐν .ῃΨΡΟΞΣ ἐμ 

᾿ς αν οὐωπμωι μι μμνμμευδνθνα δας “ 

πο τς. 

τὸν ἅγιον αὐτὸν ἀπέφεῤον, καὶ μετὰ ἅλατος τῇ ἰδίᾳ 

χειρὶ τὴν γλῶσσαν τοῦ βοὸς ἀπέτριβε καὶ εὐχὴν ποιή- ὅ 

σας τὴν σφραγῖδα τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ μετώπῳ αὐτοῦ 

ἐπετίθει, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ὁ κύριος ἰάσατο αὐτόν. 

ἦν δὲ λοιπὸν ἐτῶν ἑξήκοντα καὶ ἠρρώστησε σφόδρα, 

ὥςτε πάντας ἡμᾶς νομίσαι ὅτι μέλλει τελειοῦσθαι καὶ 

λοιπὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ πτωχοὶ καὶ φίλοι 10 ᾿ 

καὶ οἱ ἔξω ἀπὸ τῶν ἄλλων μοναστηρίων μοναχοὶ το- 

σοῦτον λυπούμενοι ἔκλαιον εὐχόμενοι περὶ αὐτοῦ, ὡς 

πάντας γνῶναι ὅτι διὰ τοὺς εὐχομένους καὶ κλαίοντας 

ῥῶσιν ἔλαβε παρὰ θεοῦ. μετὰ γὰρ τὴν κοίμησιν τοῦ 

ἁγίου Δαλμάτου αὐτὸν λοιπὸν εἶχον πάντες ὡς πα- 1 

τέρα. [ αὐτὸς δὲ μετὰ τοῦ ὑγιᾶναι διηγεῖτο ἡμῖν λέγων Ὁ 

Ὄντως, τέκνα, ἔθλιψέ με ὃ σατανᾶς, ἐμποδίσας μοι τὴν 

καλὴν ὁδὸν ἀπελθεῖν" ἐν γὰρ τῷ ἀπιέναι με ἔστη ὁ διά- 

βολος λέγων᾽ ἸΠοῦ αὐτὸν ἀπάγετε; ἔτι ἔχω παλαῖσαι 

μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ εὐθέως ὃ ἀπαγαγών με λέγει" Ἔτι 90 

ἔχεις ἀγωνίσασθαι ἄπέλθε οὖν, πρόσεχε τὰ παιδία σου. 

Ταῦτα οὖν ἐδίδασκεν ἡμᾶς ἀεὶ τοὺς αὐτοῦ μαθητὰς 
καὶ τοὺς ἔξωθεν ἐρχομένους μοναχοὺς καὶ φίλους οὐ 

γὰρ ἐπιλάθομαι τῆς αὐτοῦ διδασκαλίας τὴν ὠφέλειαν, 

ἀλλὰ μνημονεύσω, ὅπως καὶ οἱ ποθοῦντες τοῦ μαθεῖν 90 

ζῆλον πνευματικὸν ἀναλάβωσι τῆς τούτου ἀρετῆς, καὶ 

οἱ ἄλλοι πάντες ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὴν νουθεσίαν 

αὐτοῦ ὠφεληθῶσι. 

ταῦτα οὖν ἔλεγεν, ὅτι Δεῖ τὸν βουλόμενον εὐαρε- 

στῆσαι θεὼ καὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καταξιω- 80 

θῆναι ἐκλέξασθαι τὰς δύο ἐντολὰς τοῦ κυρίου, περὶ ὧν 88 

82, 4 οοῃίοίϊαβ αὐτὸ, 564 οὗ, τ. ὃ. 7 6 σφραγίδα 16 

ὑγιάναι 18 τὸ 91 ἔοτχί. τοῖς παιδίοις 22. Βουϊρύουβ 5τι8 

ἑαυτοῦ ρΡοβοῖϊϊ 2924 ἴτηηο τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ 28 ὀφεληθῶσι 



ἐΠΡΝΟΣ ὅν Ἀπ χει 

εἶπεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ, ὅτι “ἐν ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς 

ὅλος ὃ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται᾽, ἐν τῷ ᾿ἀγα- 

πήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ 

5ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, 

καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. ἐὰν γὰρ φθάσῃ εἰς 

τινὰ κατάνυξις τοῦ ἁγίου πνεύματος εἰσελθεῖν, καὶ ἐν- 

θυμηθεὶς λογίσηται ἐν ἑαυτῷ, ὅτι πάντα τὰ τοῦ κόσμου 

τούτου ματαιότης ἐστὶ καὶ παρέρχεται (παράγει γὰρ τὸ 

10. σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου), καὶ γνοὺς ὅτι οὐκ ἔστιν 

ὠφεληθῆναι ἐξ αὐτοῦ εἰ μὴ ὅτε πράξῃ ἔργον ἀγαθόν, 

τοῦτο κερδήσας ἄρῃ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦτο εὑρίσκῃ 

ἔλεος παρὰ θεοῦ, καὶ γνοὺς λοιπὸν ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ 

πολλαὶ ἐπιθυμίαι περισπῶσιν αὐτόν, τότε λογισάμενος 

1 αἱρήσεται καταφρονῆσαι τοῦ κόσμου καὶ ἀπελθεῖν ἐν 

Ὁ ἰδιάζοντι τόπῳ | καὶ ἐν ἡσυχίᾳ δέεσθαι τοῦ θεοῦ νυκτὸς 
(καὶ ἡμέρας κατὰ τὸν λέγοντα᾽ “μακάριος ὃς ἄρῃ 

ζυγὸν ἐκ νεότητος αὐτοῦ᾽ καθίσει καταμόνας καὶ σιω- 

πήσεται᾿. θαυμάζω γάρ, ἔλεγεν; εἰ ἐν τῷ κόσμῳ τις ἀνα- 

90. στρεφόμενος δυνηθῇ φυλάξαι ἀμέμπτως τὰς ἐντολὰς 

τοῦ θεοῦ, καθὰ καὶ ὃ κύριος εἶπεν “ οὐδεὶς δύναται δυσὶ 

κυρίοις δουλεύειν. τὸ δὲ μετὰ σεμνότητος καὶ δικαιο- 

σύνης ἐν τῷ κόσμῳ διάγειν δυνατόν. μείζων δέ ἐστιν 

ὃ διὰ τὸν θεὸν πάντων καταφρονήσας καὶ μηδὲν ἄλλο 

οὅ μεριμνῶν ἢ πῶς ἀρέσῃ τῷ θε δεόμενος αὐτοῦ νυκτὸς 
ον 

καὶ ἡμέρας, καθὼς αὐτὸς εἴἶπεν᾽ “ἔργον ἥγοῦ τὴν διὰ 

88, 2 Μείῃ. χχιὶ 40 9. ΜΆ Ην ΧΧΙΡΘΙ, 99 ΟΜ ἘΠ θ᾿ 

ὙΠ91 11 ΤΏἬΏΓΥΘΩ. ΠῚ 91 91 Μαίῃ. νι 94 95 οἵ, 

ΤΟ σΣ. 85 ΘΟ ΤΠ  χο Ύ1.01 

88, 2 ἐν ταύταις ταῖς Τ' 8 κρέμαται καὶ οἱ προφῆται ΔΝ 

11 ὀφεληθῆναι 12 εὑρίσκει 11 καὶ ΟΠ) 18 καθίση 

20 ἀρέσει 



ΣΝ ς παντὸς δέησιν. ὁὃ γὰρ διαθρέψας ἑξακοσίας χιλιάδας 

ἄνευ σπόρου οὐκ ἀδυνατήσει διαθρέψαι αὐτόν. εἰ δὲ 

καὶ εὐλαβεῖς ἄνδρας εὑρὼν κατοικήσῃ σὺν αὐτοῖς, καὶ 

οὕτω μανθάνῃ ὃ τοιοῦτος ἐν χρόνῳ ἀπὸ τῶν θείων 80 

γραφῶν καὶ τῆς νουθεσίας | τῶν προοδευσάντων ἁγίων 84 

πατέρων καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς πείρας, πῶς ἀρέσῃ τῷ κυρίῳ 

(δεῖ γὰρ αὐτὸν διὰ πολλῶν θλίψεων καὶ πειρασμῶν ὧν 

πειράζει αὐτὸν ὃ ἐχθρὸς γνῶναι, ποῖον καλόν ἐστι τὸ 

ἀνθίστασθαι ταῖς μεθοδείαις τοῦ διαβόλου καὶ πῶς γλυκύ ὁ 

ἐστι τὸ προσκολλᾶσθαι τῷ θεῷ), τότε ἄρχεται ζητεῖν ἐν 

πολλῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ πόνῳ ψυχῆς καὶ αἰτεῖν παρ᾽ αὐτοῦ 

βοήθειαν, ἵνα ἐλθὼν ὁ κύριος φωτίσῃ αὐτοῦ τὸν νοῦν 

καὶ μέλλῃ διακρίνειν τὸ πικρὸν ἀπὸ τοῦ γλυκέος. πάνυ 

γὰρ πικρὸν τὸ ἐπιδοῦναι ἑαυτὸν τῇ ἁμαρτίᾳ, ὡς δῆθεν 10 

φαινομένης ἀναπαύσεως τῇ σαρκί, καὶ πάνυ γλυκύ ἐστι 

τὸ διοδεῦσαι διὰ τῆς στενῆς ὁδοῦ καὶ τεθλιμμένης τῆς 

ἀπατγούσης ἡμᾶς εἰς τὴν ζωήν᾽, ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύον- 

ται. ἀεὶ γὰρ ἔθος ἐστὶ τῷ διαβόλῳ ὑποβάλλειν τὸ 

φαγεῖν [ καὶ πιεῖν καὶ ἱμάτια φορέσαι διάφορα καὶ ἀπο- 

λαῦσαι τοῦ βίου καὶ γαμήσαντα νομίμως τέκνα ποιῆσαι. 16 

ταῦτα δέ ἐστι τὰ δηλητήρια αὐτοῦ. ὥςπερ γὰρ ὁ ἰχθὺς 

φαγὼν τὸ δέλεαρ κατέχεται ἐν τῷ ἀγκίστρῳ, οὕτω καὶ 

ὁ ἐχθρὸς ἐν τούτοις ἣἥμᾶς δολιεύεται. ἀνάγκη γὰρ 

γαμήσαντα χρήματα ἐπιποθεῖν καὶ διὰ τὰ χρήματα 90 

ἐπιποθεῖν ἀδικῆσαι ἐπιορκεῖν τε καὶ μάχεσθαι περισπώ- 

89, 251 ἃ. χοᾶ. χγτ Ο]. χα 81 

84, 12 Μαίίῃ. νι 14 

88, 21 ἐξακοσίασ 29 εὕρων κατοικήσει 80 μανθάνει 

84, 2 ἀρέσει ἴ πόνου 8 ἐλθ[ὼν ὁπ Τὰ 9 μὲέλ- 

λει ὅΡξ11 δειλητήρια 21 περισπίώμενοσ 



μενον εἰς πραγματείας, ὡς μήτε εἰς ἐκκλησίαν ἀπιέναι, 

καὶ λοιπὸν ἐπιθυμεῖν ἐδέσματα διάφορα καὶ καλλωπι- 

σμὸν ἱματίων" δι᾽ ὧν τίκτεται ἐπισκότωσις τῇ ψυχῇ καὶ 

25 πώρωσις δεινοτάτη, ἵνα μὴ ἀναπαύσῃ ἣ ψυχὴ καὶ ζητήσῃ 

θεὸν κατὰ τὸν ἀπόστολον λέγοντα᾽ “ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ 

τὰ τοῦ κυρίου, πῶς ἀρέσῃ τῷ κυρίῳ᾽. εἰ δὲ καὶ χρή- 

ματὰ ἔχων καὶ ταῦτα περιποιούμενος κατέχῃ, ἄκουε τοῦ 

8ῦ κυρίου λέγοντος, | ὅτι “πᾶς ὅςτις ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀγρὸν 

ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφάς, ἑκατοντα- 

πλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. καὶ 

μὴ ἀπίστει αὐτῷ ἀψευδὴς γάρ ἐστι καὶ δυνατὸς δοῦναι 

5 ἃ ἐπηγγείλατο. ὃδῪ᾽ γὰρ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι 

τὸν κόσμον παραγαγών, ὃ καὶ σὲ πλάσας καὶ τὰ χρή- 

ματά σοι παρασχὼν ἀνίκανος οὐκ ἔστι δοῦναι. “πᾶν 

γὰρ ῥῆμα οὐκ ἀδυνατεῖ παρὰ τῷ θεῷ, μόνον ἡμεῖς μὴ 

ἀπιστῶμεν, ἀλλὰ πάντα δι᾽ αὐτὸν σπουδάσωμεν ποιεῖν. 

τοκαὶ τότε γνωσόμεθα τῶν ἔργων ὧν ποιεῖ μεθ᾽ ἡμῶν, 

ὅτι ἣ θλίψις ἣ γινομένη διὰ τὸν θεὸν πλήρης χαρᾶς ἐστι 

καὶ εὐφροσύνης. ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ καὶ εἰς ἡμᾶς ἣ τοι- 

αύὐτη γνῶσις τοῦ θεοῦ, οὔτε ὕβριν οὔτε πεῖναν οὔτε 

δίψαν οὔτε λοιδορίαν οὔτε ἐξουδένωσιν οὔτε γυμνότητα 

Ὁ οὔτε διωγμὸν οὔτε ἄλλην θλίψιν ὅλως προσποιούμεθα, 

τὸἀλλὰ πάντα ὑπομενοῦμεν διὰ τὸν θεὸν ἀγαλλόμενοι. 

ἐὰν" γὰρ πάντα ἐπιρρίψωμεν ἐπὶ τὸν θεὸν καὶ μὴ ἐκ- 

δικῶμεν ἑαυτούς, αὐτὸς πάντα ἡμῖν κατευοδοῖ καὶ ποιεῖ 

84,26 1 ΟοΥ. γα 82 
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ὁ ὑααέαν Τ᾿ ἡγηροῦ: 

μεθ᾽ ἡμῶν τὸ ἔλεος αὐτοῦ" καὶ τότε ἐκπλαγέντες γνω- 

σόμεθα πρὸς ποῖον δεσπότην κατεφύγομεν. τὸ γὰρ 20 

ἀγαπῆσαι τὸν θεὸν ἐξ ὅλης καρδίας τοῦτό ἐστιν, ὥς- 

περ κατὰ κόσμον ἐάν τις δεθῇ πόθῳ γυναικείῳ ἢ γνησίου 

φίλου" κἂν διώκηται, κἂν βιάζηται, κἂν ζημιοῦται, κἂν 

μυρία πάσχῃ κακά, τῆς ἀγάπης ἐκείνης οὐκ ἐξίσταται" 

οὕτως καὶ ὃ τὸν θεὸν ποθῶν πάντοτε ἀποκρέμαται εἰς 36 ᾿ 

τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ καὶ εἰς τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶ πάν- 

τῶν καταφρονεῖ τῶν ἐπὶ γῆς πραγμάτων καὶ πάντα 

πόνον ὑπομένει εὐχαριστῶν καὶ δοξάζων τὸν θεὸν καὶ 

σπουδάζει ἀεὶ [ μετὰ πολλοῦ πόθου τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 86 

ἐργάζεσθαι ἐν θέρμῃ ζεούσῃ κατὰ τὸν λέγοντα᾽ “σὺ ἐνε- 

τείλω τὰς ἐντολάς σου φυλάξασθαι σφόδρα. κἂν 

σκολιόν τι συναντήσῃ, κἂν θλίψις, κἂν πόλεμος σατανι- 

κὸς ἢ ἀνθρώπινος, εἰ καὶ μαρτυρῆσαι πάρεστιν, ἅπαξ ὅ 

ἁπλῶς πάντα ὑπομένει μετὰ χαρᾶς, καὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ 

καὶ τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ οὐκ ἐξίσταται κατὰ τὴν γραφὴν 

τὴν λέγουσαν᾽ ᾿παρὰ βραχὺ συνετέλεσάν με ἐν τῇ τῇ, ἐγὼ 

δὲ οὐκ ἐγκατέλιπον τὰς ἐντολάς σου᾽, αὐτῷ βουλόμενος 

ἀρέσκειν καὶ πάντα τὰ ἀναπαύοντα τὸν θεὸν ἀκορέ- 1ὸ 

στως ποιεῖν. ᾿ 

ὁμοίως καὶ τὸ ἀγαπῆσαι τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν 

τοῦτό ἐστιν ὃ εἶπεν ὁ κύριος, ὅτι “ὅσα ἂν θέλητε 

ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς τὰ αὐτὰ 

ποιεῖτε αὐτοῖς. ὅσα ἂν θέλωμεν ἵνα ἄλλος ποιήσῃ 1:6 

ἡμῖν ἀγαθά, ταῦτα καὶ ἡϊμεῖς ποιήσωμεν τῷ πλησίον, Ὁ 

85, 19. Ὁ ἼγΙο, ΧΙ Θ 7 21 οἵ. Μαιίῃ. χχτ 81 

86, 2 ῬΒ. ΟΧΥΠῚ 4 8 Ῥρ. ΟΧΥ͂ΠΙ 81 12 οἵ. Μαί. 

ΧΧτ 99 18 Μαίῃ. νι 19 

δῦ, 29 γυναικίω 

86, 16 ὑμῖν 



πον ΜΡ ΥτΣ 

καὶ ὅσα οὐ θέλομεν παθεῖν παρά τινος, μήτε ἡμεῖς ποιή- 

σωμεν τινί. καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀγαπῆσαι τὸν πλησίον 

κατὰ τὴν γραφὴν τὴν λέγουσαν “καὶ οὐκ ἐποίησε τῷ 

30 πλησίον αὐτοῦ κακόν᾽, καὶ “ἣ ἀγάπη τῷ πλησίον κα- 

κὸν οὐκ ἐργάζεται᾽, ἀλλὰ πάντα ὑπομένει. βλέπετε γὰρ 

πῶς ἡμᾶς ἠγάπησεν ὃ θεός, ὅτι δι᾿ ἡμᾶς κατηξίωσεν 

ἄνθρωπος γενέσθαι καὶ σταυρὸν ὑπομεῖναι, ἵνα ἡμᾶς 

λυτρώσηται ἀπὸ τοῦ διαβόλου, καὶ τὴν εὐποιίαν τὴν εἰς 

2 τοὺς πένητας ἀναδεχόμενος ὑπὲρ αὐτῆς βασιλείαν οὐ- 

ρανῶν δίδωσιν. “εἰ οὕτως ὃ θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, πῶς 

ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν; 

“βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί᾽, ὅτι εἰς 

ἀγγελικὸν τάγμα ἐκλήθητε. ὥςπερ γὰρ οἱ ἄγγελοι καθ᾽ 

80. ἑκάστην δοξάζουσι τὸν θεόν, οὕτως καὶ ὑμεῖς ὑμ- 

81 νοῦντες σπουδάζετε καὶ τοῖς ἔργοις [ δοξάζειν κατορ- 

θοῦντες τὰς ἀρετάς, καθὼς προείπαμεν, πρῶτον μὲν 

τὴν ἀγάπην τὴν πρὸς θεὸν καὶ τὸν πλησίον, ἔπειτα 

δὲ τὴν ἐγκράτειαν τὴν ἡσυχίαν τὴν ὑπομονὴν τὴν 

δ ἀκτημοσύνην τὴν σωφροσύνην τὴν μακροθυμίαν τὸ 

πενθεῖν τὰς ἁμαρτίας ἀεί. ὃ γὰρ φθάσας γεύσα- 

σθαι τῆς χάριτος “τοῦ θεοῦ. νυκτὸς καὶ ἡμέρας κλαίει, 

πῶς περάσῃ τὸ πέλαγος τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ δια- 

σωθεὶς εἰσέλθῃ εἰς τὸν λιμένα τοῦ Χριστοῦ. ταῦτα 

τροὖν σπουδάζετε ποιεῖν, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν οἱ ἄνθρω- 

ποι τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν 

86, 19 Ῥβ. χιν 4 20 Βοιῃ. χαπὶ 10 99 οἵ, 1 Τοῆ.. 

τν 1ῦ ΣΒ ΠΌΝ ἀν 11 28 Τ ΟΝ. 1 26 
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817, 8 περάσει 10 εἴδωσιν 



τ τ 8, ὃ. 

τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἵνα γένηται ἐφ᾽ ὑμᾶς ὑμα- 

κάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος᾽, δι᾿ οὗ ὁ κύριος δοξάζεται. 

ὑμεῖς τὰρ ἐπὶ γῆς ἀγγελικὸν βίον ἀναδεξάμενοι, ἐὰν 

ἀγωνίσησθε τὸν βραχὺν τοῦτον καιρὸν καὶ νικήσητε 15 

διὰ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ τὰς μεθοδείας τοῦ ἐχθροῦ 

καὶ περιγέϊνησθε τῶν παθῶν τῆς σαρκὸς καὶ εὐαρεστή- ἢ 

σητε τῷ θεῷ, πολὺ τῶν ἀγγέλων βελτίους γενήσεσθε 

κατὰ τὸν λέγοντα᾽ “οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν; 

οἱ μὲν γὰρ ἄγγελοι ἀσώματοι ὄντες οὐ δύνανται ἁμαρ- οὉ 

τῆσαι, ἣ δὲ σὰρξ αὕτη πειρασμὸς ἡμῖν ἐστιν “ἐπιθυμοῦσα 

κατὰ τοῦ πνεύματος γινώσκετε οὖν ὅτι οὕτως ὑλάμ- 

ψουσιν οἱ δίκαιοι ὡς ὃ ἥλιος᾽ καὶ ἀπολήψονται τὰ ἀπόρ- 

ρητα ἀγαθά. πρὸς ὑμᾶς τὰρ εἶπεν ὃ κύριος" “ὑμεῖς 

ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς᾽ ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν 95 

τίνι ἁλισθήσεται :᾿ δι᾽ ὑμῶν γὰρ ἁλίζονται οἱ ἄνθρωποι 

βλέποντες ὑμῶν τὴν ἀναστροφήν. ὑμεῖς γὰρ ἀπαρχή 

ἐστε τοῦ κόσμου" ὥςπερ γὰρ γεωργὸς ὅτε ἀλοήσῃ τὸν 

σῖτον αὐτοῦ προσφέρει ἀπαρχὴν τῷ κυρίῳ καὶ διὰ τοῦ 

μικροῦ ὅλον τὸν σῖτον ὃ κύριος εὐλογεῖ, οὕτως καὶ τὸν 50 

κόσμον διὰ τῶν ἁγίων αὐτοῦ ὃ θεὸς ἐλεεῖ. βλέπετε 

γάρ, ἀδελφοί, ἀπ᾽ ἐντεῦθεν πόσα [ ἡμῖν ἐδωρήσατο ἀγα- 88 

θὰ τοῖς δουλεύουσιν αὐτῷ πρῶτον ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς 

ἐκ τῆς δουλείας τοῦ κόσμου καὶ τῶν θορύβων καὶ ἐν 

ἡσυχίᾳ διάγοντας ἥμᾶς ποιεῖ μηδεμίαν μέριμναν ἔχειν, 

εἰ μὴ πῶς ἀμέμπτως τὰς ψυχὰς παραστήσωμεν τῷ 5 

κυρίῳ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ καταξιωθῶμεν στῆναι ἐκ 

817, 11 Μαίη. χχιν 46 -ἸἼ πιο. χα 48 191 ΟοΥ. νι 8 

2] Δ]. νυν 11 22 Μαίῃη. χπὶ 48 24 Μαίίῃ. ν 18 

81, 10 βραχὺ 22 ἐκλάμψουσιν Τ' 28 ἀλοήσει 

88, 4 μὴ δὲ μίαν Ὁ μήπωσ 



Ὡς Ἀν 

δεξιὼν τοῦ κυρίουι δεύτερον, ὅτι ἀναξίους ὄντας ἐποί- 

σεν ἣμᾶς δοξάζειν αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ τὰς 

λειτουργίας αὐτῷ ἀναπέμπειν. τρίτον παρέχει ἡμῖν 

ποτὰ πρὸς ζωήν, ὡς οὐκ οἴδαμεν, ἢ διὰ τῶν ἰδίων χει- 

ρῶν, ἢ δι’ ἀνθρώπων φοβουμένων αὐτόν. τέταρτον, 

ὅτι τιμῶσιν ἡμᾶς διὰ τὸν θεὸν καὶ ἄρχοντες καὶ βα- 

σιλεῖς οἱ κατὰ κόσμον ἔνδοξοι, δῆλον ὅτι χριστιανοὶ 

ὄντες. ὑπὲρ τούτου μόνον ἄρα δυνάμεθα εὐχαριστῆ- 

αρσαι τῷ κυρίῳ ἀξίως; τί γὰρ ἀνταποδώσωμεν αὐτῷ 

Ὁ περὶ πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν; | πέμπτον, ὅτι 

κατηξίωσεν ἣμᾶς ἐλθεῖν ἀπὸ σκότους τῆς ἀγνωσίας 

εἰς τὸ φῶς τῆς γνώσεως αὐτοῦ. καὶ τί εἴπω ἢ τί λα- 

λήσω, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἡμᾶς; 

50 ἐὰν γὰρ θέλω κατὰ μέρος λέγειν ὅσα παρέσχεν καὶ παρ- 

έχει ἡμῖν ἀγαθὰ ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ (τὰ γὰρ τοῦ μέλλοντος 

οὐδὲ εἰπεῖν δύναμαι), ἐπιλείψει με διηγούμενον ὃ χρόνος. 

πολλάκις ἐν τῷ κόσμῳ ὄντες οὐδὲν τούτων εἴχομεν, 

ἀλλ᾽ ἐνίοτε ἐπενούμεθα καὶ ἐν ἄλλοτε ἐταλαιπωροῦμεν 

ἷ20 ἀναστρεφόμενοι ἐν ἁμαρτίαις ἢ ἐν μάχαις ἢ ἐν θλίψε- 

σιν ἢ ἐν δικαστηρίοις ἢ ἐν ἄλλοις τοῖς οὖσιν ἐν τῷ 

κόσμῳ, εἰ καί τις πλούσιος ὑπῆρχεν, ὀδυνηρὰν αὐτῷ 

ζωὴν προσεπόριζεν ὃ πλοῦτος. 

πρὸς ταῦτα οὖν, ἀδελφοί, τίς ἱκανὸς εὐχαριστῆσαι 

80τῷ θεῷ ἢ ὅλως ἀνανεῦσαι πρὸς αὐτόν; ὑμεῖς δὲ μακά- 

ριοί ἐστε οἱ πενόμενοι τῷ κόσμῳ καὶ πρὸς θεὸν πλου- 

89 τοῦντες, οἱ [ ἀποθανόντες τῷ κόσμῳ, ζῶντες δὲ τῷ 

88, 51. οὗ ΘΡ. ἴδο. τὶ ὃ 

89,1 οὗ ΟΟ]. πα 20 Πομ. Υἱ 11 

88, 11 ἀνθρώπων 6ΧχΧ ἀνθρώπου 1}. ΡΥ. 14 τοῦτο μόνον 

16 Τοτύ ἀπέδωκεν 22 ἐπιλήψει 24 ἐπαινούμεθα. 

ΟἽ Τοτύ. καὶ εἴ τις 



ΝΜ -““ἸὙἸτ ἩΞ’τση’ρ“ρρτοσσοο͵.’’ “Ὁ  ὺ 

. πα τν Ἀγ τ πίνει 

Θεῷ κατὰ τὸν λέγοντα᾽ ᾿ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα 

κατέχοντες. “ἀπεθάνετε γὰρ καὶ ἣ ζωὴ ὑμῶν κέκρυ- 

πται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ θεῷ᾽.. τοῦτο οὖν λέγω 

ὑμῖν, ἀδελφοί μου, μὴ ὅταν μόνον λαμβάνωμεν τὰ ἀγαθὰ δ 

παρὰ τοῦ θεοῦ, ὑμνῶμεν αὐτόν, ἀλλὰ καὶ ἐν θλίψεσιν 

ὁμοίως αὐτῷ προστρέχωμεν καὶ μὴ χωριζώμεθα αὐτοῦ, 

ἀγαπῶντες αὐτὸν καὶ εὐχαριστοῦντες αὐτῷ ἐπὶ πᾶσι 

τοῖς συμβαίνουσιν ἡμῖν. πολλάκις γὰρ δοκιμάζει ἡμᾶς 

ὁ θεός, εἰ ὑπομένομεν θλιβόμενοι εἰς τὴν ἀγάπην αὐ- 10 

τοῦ. μὴ οὖν ὅταν εἰρηνεύωμεν τότε φίλοι αὐτοῦ γινώ- 

μεθα ἢ ὅταν εὐθυμῶμεν ἐν ἀνέσει τότε δουλεύωμεν 

αὐτῷ καὶ δοξάζωμεν αὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις, ἀλλ᾽ 

ὅταν θλίψεσι καὶ κακουχίαις καὶ πειρασμοῖς περιπέσω- 

μεν, τότε προθυμοϊτέρως εὐχαριστοῦντες δουλεύσομεν ἢ 

αὐτῷ, ὅπως ἐν τάχει τῶν πειρασμῶν λυτρωθῶμεν. ὥς- τὸ 

περ γὰρ στρατιώτην, εἰρήνη αὐτὸν οὐ τρέφει, οὔτε ποιεῖ 

αὐτὸν προκόψαι εἰς μείζονας ἀρετὰς ἢ ἄρα σκῦλα, ἐὰν 

μὴ πολεμήσῃ καὶ ἀγωνίσηται, οὕτω καὶ ὃ ἀγαπῶν τὸν 

θεὸν ὅταν περιπέσῃ διωγμοῖς καὶ βασάνοις καὶ ἐνώπιον 30 

ἀρχόντων παραστῇ καὶ ὑποβάλωσιν αὐτὸν διαφόροις 

βασάνοις ἐν πυρὶ καὶ μαχαίρᾳ καὶ λοιποῖς πειρατηρίοις, 

τότε πλεῖον ἀγαλλιᾶται καὶ ὑπομένει καὶ τῆς ἀγάπης 

τοῦ θεοῦ οὐκ ἐξίσταται: προβλέπει γὰρ τὸν στέφανον, 

ὃν δίδωσιν ὃ θεὸς τοῖς νομίμως ἀγωνιζομένοις, καὶ οὐκ 9ὅ 

ἀρνεῖται τὸν δεσπότην αὐτοῦ οὔτε ἄλλό τι τῶν παρὰ 

89,2 ΤΠ ὕογ. 1 1 8 00]. τι 8ὃ 17 ῬΥΟΌΘΥ ὈΪΌΓη 
οἵ, Β60}0]. Αϑβοβίηΐθ ΟΥ. τι 161 Τ)οιηδαῖβ {ν. 1, 2 

89, 6 ὑμνοῦμεν ἴ προστρέχομεν ΡΥ. χωριζωώμεθα 

8; 8.06. 11 γινόμεθα 12 ἐυθυμοῦμεν 18 δοξάζομεν 

10 ἱἰτῆσηο δουλεύωμεν 18 ἄρα σκύλα 22 λυποῖσ 



δὶς 

τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ὄντων ὑπακούει τοῦ ποιῆσαι. ὃ 

γὰρ εἰς τὴν τοιαύτην ἀγάπην Χριστοῦ φθάσας δεθῆναι, 

“ἥτις ἐστὶ σύνδεσμος τῆς τελειότητος᾽, οὗτος ἔργοις [|| 

90 ψάλλει τίς ἣμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χρι- 

στοῦ; θλίψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυ- 

μνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα᾽ ἤ τι τῶν τοιούτων “οὐ 

δυνήσεται ἣμᾶς χωρίσαι τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τῆς ἀγάπης 

τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν᾽, πόθον ἔχων 

μαρτυρῆσαι, ὅτι βέλτιόν ἐστι τῷ χριστιανῷ μίαν ὥραν 

ὑπομεῖναί τι τῶν τοιούτων διὰ τὸν θεὸν καὶ στεφανω- 

θῆναι, ἢ ἐν κραβάττῳ μετὰ ὀδύνης ἀποθανεῖν᾽ ἐν γὰρ 

τῷ χωρίζεσθαι τὸ σῶμα πολὺς κίνδυνος καὶ ἀγὼν γίνεται. 

10 γινώσκετε οὖν, τεκνία, ὅτι ἣ ἐγκράτεια μέγα κτῆμά 

ἐστι τῷ χριστιανῷ" πάντων γὰρ τῶν κακῶν ἐστι χαλι- 

γὸς καὶ πολλῶν ἀγαθῶν πρόξενος᾽ τὰ γὰρ πάθη τοῦ 

σώματος ᾿δαμάζει καὶ τὸν νοῦν καθαρὸν ἀπεργάζεται 

καὶ εἰς γνῶσιν ἀγαθὴν φέρει καὶ τὸ βρῖθον τῆς νεότη- 

Ὁ τος καταστέλλει. δεινὸς [ γάρ ἐστιν ὁ τῆς γαστριμαρ- 

τογίας πόλεμος᾽ πάντα γὰρ τὰ κακὰ τούτῳ ἀκολουθεῖ" 

καὶ τοῦ σώματος γὰρ φθορά ἐστι καὶ τῆς ψυχῆς δε- 

σμὸς ἐπὶ κακίᾳ σύρων, ὅςτις κατὰ μέρος καὶ τῶν ἄλλων 

κακῶν περιγίνεται᾽ εὐλογοφανὴς γάρ ἐστι καὶ ἀπὸ γρα- 

90 φῆς διαλέγεται, ὅτι τὸ φαγεῖν καὶ πιεῖν οὐδὲν κακόν 

ἐστιν: οὐ γέγραπται ὅτι “οὐ τὰ εἰσπορευόμενα κοινοῖ 

τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὰ ἐξερχόμενα᾽: τοῦτο δὲ εἶπεν ὃ 

κύριος τοῖς Ἰουδαίοις, ἐπειδὴ ἐνεκάλουν ὅτι οἱ μαθη- 

89, 29 Οο]. πι 14 

90,1 Βοτη. νὰ ϑῦ 8 Βοη. ψιπ 89 21 Μαίνῃ. χυ 11 

95. Μαι χπ 1 Μ  ϑυδποῦνε 1 

90, ὃ ἢ τί 14 βρίθον 



ΜΝ δδόν;....;... 

᾿μ ν .«ἐἰ 

Ὁ ΑΝ ως 

ταὶ αὐτοῦ ἐν σαββάτῳ στάχυας ἔτιλλον, ὃ οὐκ ἦν ἐξὸν 

κατὰ τὸν νόμον᾽ αὐτὸς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς “Οὐ τὰ εἰσ- 90 

πορευόμενα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον᾽ ἀντὶ τοῦ Εἴθε καὶ 

ὑμεῖς στάχυας ἐτρώγετε, καὶ μὴ πονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας 

ὑμῶν ἐβλάστανε, καὶ τὰ σάββατα τηροῦντες τὸν ποιη- 

τὴν τοῦ σαββάτου παρωργίζετε. καὶ ἡμεῖς οὐ τὴν | πάν- 91 

τῶν ἀποχὴν λέγομεν ἐγκράτειαν, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐν διαφό- 

ροις ἐδέσμασι τρέφειν τὸ σῶμα᾽ τὸ γὰρ λάχανον καὶ 

τὸ ὄσπριον καὶ ὃ πυρὸς πρὸς ζωὴν καὶ ὑπηρεσίαν τῆς 

ψυχῆς καὶ εὐτονίαν τῆς ἀγαθῆς ἐργασίας ἀναγκαῖα δ 

ἐστίν. ἀλλ᾽ ἀπαγγέλλομεν τὴν κυβέρνησιν τῷ σώματι 

προσφέρειν, ἵνα μήτε καταβαρυνθῇ ἐδέσμασι καὶ τὴν 

ψυχὴν κατασπάσῃ εἰς ἁμαρτίας, μήτε πάλιν ἐκπιεσθῇ 

καὶ καταπέσῃ καὶ ἐμποδίσῃ εἰς τὰ πνευματικὰ τὴν ψυ- 

χήν. ὀφείλει δὲ ἣ ψυχὴ δουλαγωγεῖν τὸ σῶμα, ἵνα 10 

ὅταν ἀτονήσῃ, μικρὸν αὐτῷ ἐπιδώσῃ, ὅταν πάλιν στρη- 

νιᾷ, ἐπισφίγξῃ" πολλῶν γὰρ κακῶν ἣ βρῶσις ἣ ἄμετρος 

τῷ ἀνθρώπῳ πρόξενος γέγονεν καὶ πολλῶν ἀγαθῶν ἣ 

ἐγκράτεια, καθὼς αἱ θεῖαι γραφαὶ διδάσκουσιν ἀπ᾽ ἀρ- 

χῆς ὁ ᾿Αδὰμ ὃ προπάτωρ ἡμῶν | διὰ βρώσεως τοῦ πα-Ὁ 
ραδείσου ἐξεβλήθη, πάντα ἔχων εἰς ἀπόλαυσιν᾽ καὶ ὃ 16 

λαὸς ἐν τῇ ἐρήμῳ μάννα ἐσθίων κρέα τὰ ἐν Αἰγύπτῳ 

ἐπεθύμει καὶ ᾿σκόρδα καὶ κρόμυα καὶ πράσα καὶ πέπο- 

νας καὶ σικυούς"᾿ τούτων εἰς τὰ εἴδωλα τραπέντων 

παρώργισαν τὸν θεὸν καὶ ἔπεσεν τὰ κῶλα αὐτῶν ἐν τῇ 30 

ἐρήμῳ. οἱ δὲ τρεῖς παῖδες μὴ βουλόμενοι μιανθῆναι εἰς 

91, 11 οὗ. Εχοά. χυὶ 8 18 οἵ, Ναμῃ. χὶ ὃ 91 οἵ, 
08}. 1 11] 546. 

91, 1 παροργίζετε 2 ἀλλὰ μὴ τὸ ἐν 11 ἐπιδώσει 

11 κρέατα ἐν 18 πρᾶσα 19 σικυόυσ 516 90 ἔπε- 

σίεῖν ὁὕτῃ τὰ ΔΙΏΡΙΪΟΥΘ Ν 



ἜΥΕΑ Τος ΤΟΙΒΕΣ 

τὰ εἴδωλα παραιτήσαντο ἐκ τῆς βασιλικῆς τραπέζης 

ἐσθίειν, καὶ σπέρματα ἐσθίοντες βελτίονες ἀνεδείχθησαν 

τῶν ἐσθιόντων τὴν τράπεζαν τοῦ βασιλέως κατὰ τὸν 

οὅ λέγοντα᾽ “ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μή 

πὼς ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι᾽, καὶ εἰ ὃ 

τοιοῦτος ἀπόστολος τοῦτο λέγει, τί ἡμεῖς εἴπωμεν; “ὃ 

γὰρ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται᾽" ἐὰν γάρ τις ἐξ- 

ακολουθῇ τῇ ὀρέξει τῆς καρδίας αὐτοῦ, ποιεῖ ἑαυτὸν !Ἐ 

99 ἐπίχαρμα τῶν ἐχθρῶν᾽ ὁ γὰρ ἐμπιπλῶν γαστέρα αὐτοῦ 

τὸν κατὰ διάνοιαν πόλεμον οὐ δύναται πολεμῆσαι οὔτε 
Ρ. 

φαντασιῶν νυκτερινῶν ἢ σωματικῶν ὀδυνῶν ἀπαλλα- 

γῆναι. “ὃ γὰρ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἐκ τῆς σαρκὸς 

5 θερίσει φθοράν, ὃ δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ 

πνεύματος θεριεῖ ζωὴν αἰώνιον". 

μὴ πάλιν ἐγκρατευόμενοι ἢ εὐχόμενοι ἢ καλόν τι 

ποιοῦντες ὡς μέγα τι πράττοντες διατεθῆτε, γινώσκον- 

τες ὅτι πᾶν ὃ ἔχομεν ἀγαθὸν ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν᾽ ὑτί 

τογὰρ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι 

ὡς μὴ λαβών᾽; “ἐὰν γὰρ μὴ κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, 

εἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶν. “ὅταν οὖν πάντα 

ποιήσητε τὰ διαταχθέντα, εἴπατε ὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοι 

ἐσμέν: ὃ δεῖ ποιῆσαι ἐποιήσαμεν. τοὺς γὰρ ταπεινο- 

Ὁ φρονοῦντας ἐγείρει ἐν δόξῃ ὁ κύριος, “τοῖς ταπει- 

16. νοῖς δίδωσι χάριν᾽. ἡμεῖς γὰρ οὐδὲν ἄλλο ἐποιήσαμεν, 

1. 5.1 (Ὗδχ, ΙΧ ΌΝ ΘΕ: 1Κ;9Ὁ 9 

ΧΥΠΙῚ 80. 81 

92, 4 64]. νι ὃ οΟΟὈΣ αν 1 ΡΡ. ΟΥΧΧΥΕ 

12 Το. χγαρ 10 10 ἐγείρει ἐν δόξῃ οἵ. 1 οΥ. χν 48 

ῬΣΟΙΝ ΤΠ 94. 180. 10 Γ᾽Ρ ΘΙ 0 

91, 2 ὑποπιάζῳω 21 εἴπομεν 

92, 185 εἴπατε τὰ διαταχθέντα. ὅτι {6115 β ἃ Υ 5501 ΠῚ ὈΓ 



δ ΔΕΙ͂Ν 

εἰ μὴ εἴ τι ἐπεδώκαμεν ἑαυτοὺς εἰς τὸν φόβον αὐτοῦ 

διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. καὶ τοῦτο ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ τὰ 

ἄλλα λοιπὸν πάντα αὐτὸς ἡμῖν δίδωσι διὰ τῆς χάριτος 

αὐτοῦ. πῶς οὖν τολμήσωμεν καυχᾶσθαι ὅτι δίκαιοι 20 

ἐσμὲν ἢ καλόν τι ἐποιήσαμεν; ἐὰν γάρ τις οἰηθεὶς ἐπαι- 

νέσῃ ἑαυτόν, εὐθὺς ὑποστέλλει ἣ χάρις ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ 

δείκνυται τί ἐστι, καὶ τότε ἄρχεται γινώσκειν ὅτι ἄνθρω- 

πός ἐστι μεστὸς ἁμαρτιῶν καὶ μὴ δυνάμενος καλὸν ποιῆ- 

σαι, ἐὰν μὴ ἐλθοῦσα ἣ χάρις τοῦ θεοῦ κατοικήσῃ ἐν 35 

αὐτῷ. ἣ γὰρ ὑψηλοφροσύνη καταστρέφει τὸν ἄνθρωπον᾽ 

“ὃ γὰρ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται. εἴ τις οὖν τα- 

πεινοφρονεῖ καὶ ἡγεῖται ἑαυτὸν εὐτελέστερον πάντων, 

αὐξήσει αὐτὸν ἣ χάρις τοῦτο δὲ ὀφείλει ἔχειν πάντοτε 

ἐν τῇ καρδίᾳ | αὐτοῦ, ὅτι Ὅ κύριος ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ 98 

ἠλέησέν με καὶ κατηξίωσέν με δουλεύειν αὐτῷ, καὶ εἰς 

τὸν μέλλοντα αἰῶνα σώσει αὐτὸν τῇ χάριτι αὐτοῦ. ἐξ 

ἔργων γὰρ νόμου οὐδεὶς δικαιοῦται κατὰ τὸν λέγοντα᾽ 

“χάριτι ἐστὲ σεσωσμένοι. ἣ γὰρ ταπεινοφροσύνη τεῖχος ὁ 

ἄρρηκτόν ἐστι καὶ στέφανος πασῶν τῶν ἀρετῶν. 

μὴ οὖν ἀκηδιάσωμεν ἐν τῇ ἀσκήσει, ἀλλὰ μᾶλλον ἐπι- 

τείνωμεν τὴν προθυμίαν ἡμῶν, “τῶν ὄπισθεν ἐπιλανθα- 

νόμενοι, τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενοι κατὰ σκοπὸν 

διώκωμεν ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ᾽. 1 

ὀλίγος γάρ ἐστιν ὃ καιρὸς ἡμῶν. σπουδάσωμεν ἀπελ- 

θεῖν εἰς τὰ ἴδια. “ξένοι γάρ ἐσμεν καὶ παρεπίδημοι᾽, 

92, 21 Τίυο. ΧΙΥ 11 

95, Ὁ ΕΡἢ. πὶ ὃ 8 ῬὨ1]. πὶ 14 11 οὗ ἩΘΌΤ. Υἱ 11 

ΘΥυ. [Ι0}.1 1] 12 ἩΘΌΓ. χι 18 

99, ὃ τὸν ὅπισθεν: τὰ ὄπ. Τ' 9 ἐπεκτενόμενοι 10 

διώκομεν 



-- ὃ -- 89. 

καὶ διὰ τοῦτο ἐπεδημήσαμεν, ἵνα ἀγωνισάμενοι κατὰ 

τῶν πολεμίων διὰ τῆς βοηθείας τοῦ θεοῦ ἀπέλθωμεν 

Ὁ εἰς τὴν τῶν ἁγίων πόλιν ἀϊναπαυόμενοι εἰς τοὺς ἀπε- 

τὸράντους αἰῶνας. μὴ οὖν τις δειλιάσῃ ἢ ἀκηδιάσῃ λέ- 

γων, ὅτι Τόσον ἔχω ὑπομεῖναι νηστεύων καὶ ἀγρυπνῶν 

ἢ χαμαικοιτῶν ἢ σωφροσύνην ἀσκῶν ἢ πρὸς δαίμονας 

μάχεσθαι, ὅτι ἀσθενής εἰμι τῷ σώματι, ἀλλὰ μᾶλλον 

90 πίστιν ἀναζωσάμενος εἴπῃ, ὅτι Ὃ θεὸς ᾧ δουλεύω αὐ- 

τὸς παρέχει μοι δύναμιν. ἐὰν γάρ τις τὸν πρῶτον 

πόλεμον νικήσῃ διὰ τοῦ θεοῦ, προθυμότερος γίνεται εἰς 

τὸν πόλεμον τὸν δεύτερον. 

σπουδάσατε οὖν, ἀδελφοί μου, τῇ προσευχῇ προσ- 

εὅ καρτερεῖν καὶ “γρηγορεῖν καὶ προσεύχεσθαι, ἵνα μὴ ἐμ-- 

πέσητε εἰς πειρασμόν᾽, καθὼς εἶπεν ὃ κύριος εὐχόμε- 

νοι δὲ “μὴ μετεωρίζεσθε᾽ τὸν νοῦν ὑμῶν, ἀλλ᾽ ἐν πόνῳ 

ψυχῆς νήφοντος τοῦ νοὸς ὑμῶν τὰ αἰτήματα ὑμῶν 

γνωριζέσθω πρὸς τὸν θεόν. δοξάσατε οὖν αὐτὸν νυκτὸς 

80 καὶ ἡμέρας ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾧδαῖς πνευματι- 

θά καῖς κατὰ τὴν [ γραφὴν τὴν λέγουσαν᾽ “τί γὰρ ὄφελος 

ἐὰν ψαλῶ τῷ πνεύματι, ὃ δὲ νοῦς μου ἄκαρπός ἐστιν᾽; " 

τί οὖν φησι; “ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ᾽ 

προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ". 

5 νήψατε καὶ γρηγορήσατε. ὃ γὰρ ἀντίδικος ὑμῶν διά- 

βολος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ. ὦ ἐὰν ἀντιστῆτε 

στερεοὶ τῇ πίστει᾽, καυσούμενος ἐκφεύξεται ἀφ᾽ ὑμῶν. 

μὴ οὖν δειλιῶμεν τοὺς ἀπατεῶνας καὶ ἐχθροὺς ἡμῶν 

99; 90 οὔ ὦ ῬΟΘΙΥ. 1.18 ῦ Μαί(ῃ. χχσνὶ 41 21 Τι,πο. 

ΠΡ 29 ᾿ 

94,11 ΟοΥ. χιν 14 θΌῦῸΤ ὉΟΥ Ἄν. 15 ΙΡΟοί.ν ὃ 

99, 10 ἀπαιράντουσ 21 μετεωρίζεσθαι 

94, 6 καταπίει ἴ στερεοῖ 8 ἀπαταιῶνασ 



Ῥ. 890 ΠΡ κα 

δαίμονας. ἀεὶ γὰρ κομποποιοῦσιν ἐν ταῖς φαντασίαις 

μηδὲν ἰσχύοντες κατὰ τῶν πιστῶν, ἀλλ᾽ οὔτε ἀναγκάσαι 10 

ἡμᾶς εἰς τὰ φαῦλα δύνανται, ἀλλὰ μόνον ὑποβάλλουσιν 

διὰ τέχνης εὐλογοφανοῦς δολιευόμενοι. λοιπὸν ἐν ἡμῖν 

ἐστι σφόδρα ἁγνίσαντας ἑαυτοὺς ἐπικαλεῖσθαι τὸν κύ- 

ριον, ἵνα παράσχῃ ἧἣμῖν διάκρισιν τοῦ νοῆσαι τὰς τέ- 

χνας αὐτοῦ κατὰ τὸν λέγοντα᾽ “οὐ γὰρ αὐϊτοῦ τὰ νοή- " 

ματὰ ἀγνοοῦμεν. ἣ γὰρ παρουσία τοῦ κυρίου ἀσθενῆ τὸ 

αὐτὸν ἐποίησεν καὶ μηδὲν ἰσχύειν κατὰ τῶν πιστῶν. 

μὴ οὖν ἀκούσωμεν αὐτοῦ, ἀλλὰ μᾶλλον τοῦ κυρίου (ἐν 

Ὧμϊῖν γάρ ἐστι τὸ μὴ πεισθῆναι αὐτοῦ καὶ τὸ πεισθῆ- 

ναι), μήτε δειλιῶμεν τὰς φαντασίας αὐτοῦ ἔχοντες τὸν 90 

κύριον βοηθοῦντα ἡμῖν. “οὐ γὰρ ἔδωκεν ἣμῖν ὁ θεὸς 

πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρο- 

νισμοῦ᾽. 

Ταῦτα οὖν ἐν πᾶσι τοῖς χρόνοις ἐδίδασκεν ἡμᾶς 

τοὺς ἑαυτοῦ μαθητάς, ἡμεῖς δὲ ἀκούοντες παρ᾽ αὐτοῦ 95 

ταῦτα καὶ δρῶντες τὰ θαυμάσια τοῦ θεοῦ γινόμενα δι᾽ 

αὐτοῦ, ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν αὐτοῦ πολλοὺς 

ἐκ ποικίλων νόσων ἰᾶτο ὁ κύριος, θαυμάζοντες ἐδοξά- 

ζομεν τὸν τοιαύτην χάριν διδόντα τοῖς δουλεύουσιν 
᾽ 

᾿ 
᾿ 

Μ" 

; 
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1 
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αὐτῷ καὶ προθυμίαν λαμβάνοντες ἐγινώσκομεν ὅτι τοῦτό 80 

ἐστιν ὃ ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ θεὸς διὰ | τῆς φωνῆς τῆς 95 

ἐνεχθείσης αὐτι διὰ τοῦ ἀέρος, ὅτι ᾿τέθεικά σε εἰς φῶς 

ἐθνῶν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς᾽, ὅτι καὶ ζῶντος αὐτοῦ 

94.116. ΠΗ ΙΘοΣυ ρῶς 91 ΤΕ ΠΣ 17 

ΟΕ} 68.929 

94, 18 τὸν [κ]ν ΘΠ Τὰ 19 καὶ τὸ πεισθῆναι: πΐηο 

ΤΌΣΒιΒ ἱηοῖριῦ ΥὉ 20 μήτε ΡΌ: μήτε οὖν Υ Ὁ ἑαυ- 

τοῦ] αὐτοῦ ΡΥ 20 ταῦτα ΟΡ θεοῦ Ῥ: θεοῦ τὰ Υὴ 

28 ποικίλλων Υ ἰάσατο Ρ 80 λαβόντεσ Ρ 
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πολλῶν πρόξενος γέγονεν ὃ βίος αὐτοῦ {τοῦδ εἰς τὸν φω- 

ὁ τισμὸν τῆς σωτηρίας καταφυγεῖν καὶ ἀποταξαμένους τῷ 

κόσμῳ γενέσθαι μοναχούς, καὶ μετὰ τὸ ἀναλῦσαι αὐτὸν 

πρὸς τὸν θεὸν ἣ νουθεσία αὐτοῦ πολλοῖς ὠφέλεια γενή- 

σεται καὶ φωταγωγήσει εἰς τὸ φῶς τοῦ κυρίου. φῶς 

γὰρ κυρίου τὸ φοβεῖσθαι τὸν κύριον᾽ πᾶς γὰρ ὃ ἀκούων 

10 τὰς ἐντολὰς κυρίου καὶ τὰς νουθεσίας τῶν ἁγίων πατέ- 

ρων καὶ φυλάττων ἐν φωτὶ κυρίου τὸ ἴχνος αὐτοῦ [ὃ 

γὰρ ποιῶν τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ φυλάττων καὶ. 

ταπεινῶν ἑαυτόν] τεθεμελίωται ἐπὶ τὴν πέτραν᾽ ᾿ἣ δὲ 

πέτρα ἐστὶν ὃ Χριστός ̓  καὶ γὰρ οἱ ἅγιοι πατέρες οὐδὲν 

1 ἔξωθεν τῶν ἐντολῶν τοῦ θεοῦ διδάσκουσιν ἡμᾶς. 

Ἢ δὲ δίαιτα ἦν τοῦ ἁγίου “ὙΠπατίου ὄσπριον καὶ 

Ὁ λάχανον καὶ ἄρτος |,; ὀλίγος, εἰς τὸ γῆρας δὲ αὐτοῦ οἴνου 

ὀλίγου μετελάμβανεν. ἤσθιεν δὲ πάντοτε εἰς τὴν βαθεῖαν 

ἐνάτην, πολλάκις δὲ καὶ ὑπερθέσεις ἐποίει, καὶ ἐν τῇ 

9. τεσσαρακοστῇ ὑπὲρ μίαν ἤσθιεν, ἐγκλείων ἑαυτὸν καὶ 

ψάλλων καὶ εὐχόμενος ὀρθρινά, τρίτην, ἕκτην, ἐνάτην, 

λυχνικά, πρωθύπνια, μεσονύκτια κατὰ τὸν λέγοντα᾽ “ἐπ- 

τάκις τῆς ἡμέρας ἤνεσά σε ἐπὶ τὰ κρίματα τῆς δικαιο- 

σύνης σου᾽. ἐποίει οὖν τὸ νυχθήμερον, ψάλλων ἑπτάκις, 

ὁ5 ἑκατὸν ψαλμοὺς καὶ ἑκατὸν εὐχάς. ταύτην οὖν τὴν 

πολιτείαν ἕως τῆς τελευτῆς αὐτοῦ ἐκτελέσας, τοῖς ἑαυτοῦ 

μαθηταῖς κατέλιπεν, μήτε ἐν τῷ γήρει ποτὲ ὑπενδοὺς 

95, ΤΡ οὐ. Μαύῃ, νὰν θ᾽ ΟΝ χ 4. Ὁ Ῥο: ΟΧΥΤΙΙ ἸΟ 

θῦ, 4 οχβϑρθοίθϑ πολλοῖς τοῦ ᾿πβουθη πὴ ταῦ 

τὸν Ρ: τὸ τὸν Ὁ 6 γίνεσθαι Ῥ 11 ὁ --- 13 ἑαυτόν 6Χ. 

αἰΐθνῳ ὈΘυβίομΘ σθηὐθηςίαο δηΐθοραρθητβ ῥτοΐθοία 12 καὶ. 

φυλάττων οὐ Ῥ 18 ὀλίγου οἵὰ Ὁ 19 οὐ 21 ἑννάτην ΥὉ: 

20 καὶ ὁ Ρ 22 προθύπνια Ῥ ἴῃ τὴηρ' ΒΈΡΡΙ] ;: με- 

σονυκτινὰ Υ͂ : μεσονυκτικὰ Ὁ 25 τὴν ἡμέραν Ὁ 24 ψάλλω 

» 20 ἐκτελέσας τοῖς ἑαυτοῦ οἵἷὰῇ Ὁ 21 κατέλειπεν Ὁ 



Ρ. 890 μὰ δδ᾽.ὦς 

εἰς ἣν ἀεὶ κατεῖχε δίαιταν᾽ ὑγιὴς γὰρ ἀεὶ διαμένων τὸ 

σῶμα εἶχεν συνεστηκός᾽ καὶ τοσοῦτον εἶχε τὸ πρόσ- 

πον ἀνθηρὸν ὥςπέρ τις πολυτελῶν σιτίων μετέχων. 80 

ἀληθῶς γὰρ οἱ ἅγιοι λαμπρῶν σιτίων μετέχουσιν ἀπο!- 

λαύοντες τῆς θείας καὶ πνευματικῆς τραπέζης ἐν τῷ 96 

ἔσω ἀνθρώπῳ. 

ἐγίνετο δὲ αὐτῷ συνεχῶς κατάνυξις εὐχομένῳ, καὶ 

τοσοῦτον ἔκλαιεν καὶ ἐβόα πρὸς τὸν θεόν, ὡς φόβῳ 

συνέχεσθαι ἡμᾶς δακρύοντας ἔλεγεν δὲ ἡμῖν ἀεί. Οὐ 

μονάζων τοῦτον ἔχει τὸν θεμέλιον τῆς προκοπῆς, τὸ 

ἀποτάξασθαι τοῖς ἰδίοις θελήμασι καὶ τὴν ὑπακοὴν τοῦ 

πνευματικοῦ πατρὸς ἐκπληροῦν καὶ πᾶσαν τὴν μέριμναν 

καὶ τὴν ἐλπίδα ἐπιρρῖψαι πρὸς τὸν θεόν, ὅτι αὐτῷ μέλει 

περὶ ἡμῶν οὐ γὰρ παρορᾷ ὃ κύριος τοὺς ἐλπίζοντας 10 

εἰς αὐτόν᾽ ἰδοὺ γὰρ ἤλθετε ὑμεῖς πρὸς τὴν ταπείνωσίν 

μου ἐάσαντες τὸν κόσμον διὰ τὸν θεὸν καὶ τοὺς γονεῖς 

ἑαυτῶν καὶ τὸ βάρος ἐπ᾽ ἐμὲ ἐπεθήκατε τῆς ὑμῶν δια- 

γωγῆς᾽ ὃ οὖν ὑμῖν εἴπω τοῦτο ὀφείλετε ποιεῖν. καὶ 

γὰρ ἐγὼ σπουδάζω τὸ εὐάρεστον τῷ θεῷ λέγειν. ὑμεῖς τ 

οὖν ἀκούετέ μου, ἵνα ἀμφότεροι τῷ θεῖ εὐαρεστήϊσωμεν Ὁ 

καὶ καταξιωθῶ μεθ᾽ ὑμῶν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ εἰπεῖν᾽ 

Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκας ὁ θεός. ταῦτα 

οὖν διδάσκων ἡμᾶς ἑτέρας παραγγελίας ἐν χάρτῃ ἔγρα- 

90, δ. ΡΟ ἡ 

9ῦ, 28 ἧς Ὁ 29 συνεστηκόσ] 6χΧ συνεστηκώσ Ρ εἴχενῦ 

προσώπον Ρ 80 ὥσπερ τὸ ῸΌ: ὧὡσ Ρ σιτείων ΡΥΌ 

τὸ ἃ. 81 μετέχων ΡΌ: μετέχον Υ 

96, 1 θελήμασιν Ὀ 8 πνευματικοῦ οἵ ἐκπλη- 

ροῖννῦΥ 9. ἐπιῤῥίψαι ΡΥ μέλλει ΡΥ͂Ρ 10 ὁ οὔ ΥὉ 

18 οοῃίοίϊαβ {τοὺς» ἑαυτῶν 5606 Βᾶθο ὁοχ Ηγυρϑίϊϊ βοῃθαϊβ 

(ἃ. 19) β ]αία ἐμοὶ Ρ 14 ὠφείλετε Υ 11 τῇ οὔ Ὁ 

19 ἔγραψεν ἐν χάρτῃ Ὁ 



ἘΝ τ: 85...87 

20 ψεν καὶ παρέδωκεν, ὅπως διὰ τούτων εὐαρεστήσωμεν 

τῷ κυρίῳ. τοῖς δὲ φίλοις τοῖς ἐρχομένοις ἐν τῷ μονα- 

στηρίῳ ἔλεγεν κἀκείνοις τὰ δέοντα, ὅπως μηδὲν προκρί- 

νωσι τοῦ φόβου τοῦ θεοῦ, φεύγειν τε ἀπὸ ἀδικιῶν, 

σπουδάζειν δὲ συνεχῶς εἰς τὰς ἐκκλησίας καὶ κατὰ 

985 δύναμιν ἐλεημοσύνας ποιεῖν. ταῦτα οὖν νουθετούμενοι 

ἠσπάζοντο αὐτὸν καὶ ἀνεχώρουν ὠφελούμενοι. 

ἸΠοτέ τινος ἄλλου ἐλθόντος πρὸς αὐτὸν κοσμικοῦ 

καὶ ἕλκος ἔχοντος δεινόν (ὃ τὰρ μηρὸς αὐτοῦ ὅλος ἦν 

σεσηπώς) ἐπεμελεῖτο αὐτὸν εὐχόμενος ὑπὲρ αὐτοῦ᾽ καὶ 

80 οὐδεμία ὠφέλεια ἐγίνετο τῷ ἀνθρώπῳ. τότε λέγει αὐτῷ 

ὁ ἅγιος Ὑπάτιος᾽ Μή τι κακὸν διεπράξω; ὃ δὲ ἀπεκρί- 

θή ναϊτο, ὅτι Πρὸ τοῦ ἐλθεῖν με ἐν τῷ μοναστηρίῳ γυνή 

τις μάχαιραν λαβοῦσα ἐπαοιδὰς ἔλεγεν ἐπὶ τὸ ἕλκος. 

ὅτε οὖν ἐξωμολογήσατο, διηγήσατο ἣμῖν ὁ ἅγιος Ὑπά- 

τιος λέγων, ὅτι Ἑώρακα ἐν αὐτῇ τῇ νυκτὶ τὴν γυναῖκα 

δἔξω τοῦ πυλῶνος καθεζομένην καὶ τὸν διάβολον ἀπὸ 

ὀλίγου διαστήματος αὐτῆς ἐν κιβωρίῳ καθεζόμενον σχή- 

ματι βασιλικῷ καὶ πολλῶν δαιμόνων ἔχοντα παράστασιν. 

ἐξήρχοντο δὲ ἀδελφοὶ διώκοντες τὴν γυναῖκα καὶ οἱ 

δαίμονες ἀντεπάλαιον τοῖς ἀδελφοῖς. ἐμοῦ δὲ ἐπιφθά- 

τοσαντος λέγει ὃ διάβολος τοῖς ἑαυτοῦ ὑπηρέταις᾽ Δότε 

τόπον, οὐδὲν δύνασθε αὐτῷ ποιῆσαι. καὶ εὐθὺς τοὺς 

πάντας ὁ κύριος ἀφανεῖς ἐποίησεν. καὶ γέγονεν ὃ 

ἄνθρωπος ὑγιὴς ἐν ὀλίγαις ἡμέραις. 

96, 22 κἀκείνοις οὐχ Ὁ 20 νουθετ[οὐμενοι πη τὰ8 Ρ 

20 ὀφελούμενοι 21 ποτέ τινὸσ Ρ 28 ὅλοσ 6χ ὅλω ΥἹ 

ὅλως Ἢ 29 αὐτὸν Ὀ: οὖν Ρ 80 τῶ Υ, Ὁ: ἐντῶ Ρ̓ 

αὐτῷ οἵα 81 διεπράζω ΚΥ 

9., 1 με. Ὑ)ἷὍ: αὐτὸν: 2 ἐπαοιδίασ Ὁ 8 ἐξομολο- 

γήσατο ΡΥ 4 ὅτι Ρ: λέγων ὅτι ΥὉ ἑόρακα Ρ { βα- 

σιλεικῶ Κα ὃ δὲ Ρ: δὲ οἱ Ὁ 



κα νόσων... 
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Ἀρντς 

ΡΝ ΡΞ τὺ τὰ ριον ΝΣ ΥτὉΦΞΎΈΔΣΣ ΎΝΉΨ: 

Ῥ. 890---896 ἘΜῈ, ἔλα 

ἄλλον πάλιν ἤνεγκαν πρὸς αὐτὸν ἔχοντα τὴν κεφαλὴν 

ὀγκωμένην, ὡς ἄν τις ἴδοι ὄγκον τριῶν κεφαϊλῶν εἰς ἕν "» 

γενομένων, καὶ ἐν αὐτῇ ἕλκη ἔχοντα. ἦν δὲ οὗτος ὑπηρέ- 16 

τῆς τοῦ δρομικοῦ, ὥς τινες λέγουσιν ἱπποκόμος. εὐξάμε- 

νος οὖν καὶ καταπλύνας ταῖς ἰδίαις χερσὶν ἐπεμελεῖτο αὐ- 

τόν. ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις τοῦ πάθους μηδὲν προκόπτον- 

τος ὃ Ὑπάτιος θαυμάζων ἔλεγε τῷ ἀνθρώπῳ ἜἘξομο- 90 

λόγησαι, μή τι προσέκρουσας τῷ θεῷ; εἰ μὴ γὰρ αἰτία 

τις ὑπῆρχεν, οὐκ ἂν ἠπόρει ὃ θεὸς τῶν καμάτων ἡμῶν. 

τοῦ δὲ μηδὲν ὁμολογοῦντος ὁρᾷ ὃ δοῦλος τοῦ θεοῦ τῇ 

νυκτὶ δαίμονας πέντε λέγοντας αὐτῷ" Τί θέλεις ἐπᾶ- 

ραι τὸν ἄνθρωπον ἀφ᾽ ἡμῶν; μὴ κάμνε᾽ ἡμῖν γὰρ παρε- 90 

δόθη διὰ τὴν ἀνομίαν αὐτοῦ. τοῦ δὲ ἁγίου εἰπόντος᾽ 

ΤΤΠοίαν; ἔφησαν ἐκεῖνοι, ὅτι Γυναῖκα ἔχων τὴν τοῦ ἑτέρου 

ἐμοίχευσεν καὶ μοιχεύσας ὥμοσεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ καὶ 

ὀμόσας προσῆλθεν καὶ ἐκοινώνησεν εἰς τὸ πρωΐ. τότε 

εἶπεν ὁ ἅγιος τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτι [| Τάδε ἐποίησας: δ.98 

δὲ ἀπεκρίνατο οὕτως εἶναι. τότε λέγει αὐτῷ" ᾿Ανθ᾽ ὧν 

οὐκ ἐξωμολογήσω ἐρωτώμενος, ἰδοὺ ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ 

ἀποθνήσκεις. εἰ γὰρ ἀνήγγειλας καὶ μετενόησας, παρε- 

καλοῦμεν καὶ ἡμεῖς τὸν θεόν, ἵνα συγχωρήσας ἰάσηταί ὃ 

σε. τοῦ δὲ λοιποῦ ἀπήλπισε καὶ ἐν .τρισὶν ἡμέραις 

ἀπέθανεν᾽ ᾿ψυχὴ γὰρ ἣ ἁμαρτάνουσα αὐτὴ ἀποθανεῖται." 

ἄλλοτε πάλιν μοναχοί τινες ἀπὸ τριῶν σημείων 

ἐκκλησίδιον μικρὸν εἶχον. καὶ ἀπῆλθεν πρὸς αὐτοὺς 

983, 1 ΕΖροῃ. ΧΥΙΠΙ 4 

91, 15 εἴδοι 0 ἴδη 106 γενόμενον Ρ 18 αὐτὸν ὁ Ρ 

19 μηδὲν οἵη Ὁ 20 ἐξωμολώγησαι Υ 292 φοΙΪ Οἱ ἃ 8 

ὑπερεώρα 24 ἐπάραι ΡΥ" δῷ κάμνε 0: κάμε Ρ 

290 ὠμόσας ΡΥ τότε Ρ: ταῦτα ΥὉ 

98, 8 ὡμολόγησας Ὸ 4’ ἀποθνίσκεισ᾽ ἡ γὰρ ΡΟ ὅ συγ- 

χωρίσασ Υ 6 ἀπήλπισαι Ρ ἀφήλπισε Ὁ Ἶ αὕτη! 



--Ῥ ὃ -- 81--88 

10. περίεργός τις προφάσει τοῦ ἀποτάξοσθαι᾽ εἶχεν δὲ καὶ 

παιδάριον μετ᾽ αὐτοῦ. ἐνέμενε δὲ θλίβων τοὺς ἀδελφοὺς 

καὶ τὸν ἡγούμενον εἴς τινας προφάσεις. ἐκαλεῖτο δὲ 

ὁ ἡγούμενος Εὐμάθιος, ἀνὴρ θαυμαστὸς καὶ κεκορεσμένος 

τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ. ἀποστέλλει οὖν οὗτος πρὸς τὸν 

Ὁ Ὑπάτιον παρακαλῶν ἥκειν πρὸς αὐτόν, ὅτι πάϊνυ ἐθλί- 

16 βετο. ἀπελθὼν δὲ ἅμα τῷ ἰδεῖν εὐθέως ἔγνω τὸν ἄνθρω- 

πον διὰ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τίς ἦν. ἐγένετο δὲ σφα- 

λῆναι τὸν παῖδα ἐκεῖ᾽ κἀκεῖνος τύπτων τὸν ἴδιον παῖδα 

αἱματόφυρτον ἐποίησεν: ὃ δὲ Ὑπάτιος λαβὼν τὴν ῥά- 

20 βδον, μεθ᾽ ἧς ἔτυπτεν τὸν παῖδα, ἔκρουσεν αὐτὸν λέγων " 

Ἦλθες ὧδε φόνους ποιῆσαι; κἀκεῖνος χολέσας ἠπείλη- 

σεν αὐτῷ λέγων Εἴσω μιᾶς ἑβδομάδος δεῖ μέ σου ἐκδικη- 

θῆναι. ἦλθεν οὖν ὁ Ὑπότιος εἰς τὸ ἴδιον μοναστήριον 

καὶ μεθ᾽ ἡμέρας πέντε ὁρᾷ δαίμονας τέσσαρας ἐν σχήματι 

950 καμήλων, δρακόντων δὲ εἶχον τραχήλους καὶ κεφαλάς. 

ὁ δὲ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ὃ παρὼν αὐτῷ ἀνωτέρω αὐτὸν 

προσελαμβάνετο, καὶ ἐπεκτείνοντες οἱ δαίμονες τοὺς τρα- 

χήλους ὥςτε καταλαβεῖν αὐτόν, οὐκ ἠδύναντο, διότι 

ἀνωτέρω ἀνέβαινεν. τέλος δείκνυσιν αὐτῷ ὁ ἄγγελος 

99 ἐκεῖνον [ τὸν ἄνθρωπον ἐν σχήματι δούλου ἠλιμμένου 

τὴν καπίλαν αὐτοῦ καθήμενον ὑπὸ κλίνην, λέγων" Οὗτος 

ἀπέστειλεν αὐτούς. ὃ δὲ Ὑπάτιος πρὸς τοὺς δαίμονας 

λέγει' Ὑμῖν λέγω τοῖς δαίμοσιν. ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 

δ κυρίου μου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃ ἀπέστειλεν ὑμᾶς ποιῆ- 

σαι ἐμοί, ἀπέλθετε ἐκείνῳ ποιῆσαι. καὶ εὐθὺς ἐκεῖνοι 

98, 11 με[τ᾽ αὐ]τοῦ οὔτ τὰ85 Ρ ἐνέμενεν Υ͂ ἀνέμενεν Ὁ 

150 παρακαλὼν Ὸ 16 τῷ] τὸ ΡΥ [171 διὰ... θεοῦ οἵῃὴ Ὁ 

σφαλεῖναι Ὑ0Ὴ [18 τύπτειν Ὁ ἴδιον οἵη ῸΟ 19 ῥάβδ[ο]ν οὰπὶ 

ΤΡ 21 χωλέσας 0 9522 [ἐβδομ]άδος οαπ τὰ Ρ δεῖμαι Υ 

99,6 μοι ΡΥ ἀπέλθατε ἐκείνω οοὐὐ ῬΊ: ἐκεῖνο 

ΡΥ Ρ' γν ποιῆσαι] ποιήσατε Ῥ ποιήσατε. αὐτῶ ΥῸ 
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ἀπεστράφησαν πρὸς τὸν πέμψαντα αὐτούς᾽ ὃ δὲ παρα- 

χρῆμα ἤρξατο ἐλεγχόμενος κατεσθίειν τὴν γλῶσσαν αὐ- 

τοῦ καὶ τὰς χεῖρας ἀφειδῶς ἦλθον οὖν πάλιν οἱ ἀδελ- 

φοὶ πρὸς τὸν Ὑπάτιον λέγοντες, ὅτι Δεινῶς κατατρώγτει το 

ἑαυτὸν καὶ τὸ ὄνομά σου ἐπικαλεῖται. καταξίωσον οὖν 

ἐλθεῖν καὶ εὔξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ. συνέβη δὲ αὐτὸν 

ἐγκλεισθῆναι (ἐπελθοῦσα γὰρ ἦν ἣ ἁγία τεσσαρακοστή), 

καὶ ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, ὅτι Ἄφετε αὐτὸν παιδευθῆναι 

ὀλίγον, ἵνα ἐπιγνῷ τὸν φόβον τοῦ θεοῦ. ἀναπαύ]σατε» 

οὖν αὐτὸν ἕως τοῦ ἁγίου πάσχα. πληρωθείσης οὖν τῆς :6 

νηστείας ἐν τῷ ἁγίῳ πάσχα ἀπῆλθεν ὁ ἅγιος Ὑπάτιος 

καὶ εὑρίσκει αὐτὸν ἐν δεινοῖς καὶ λέγει αὐτῷ" “Μὴ ἄδικος 

ὁ θεὸς ὃ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν; κατὰ ἄνθρωπον λέγω. μὴ 

γένοιτο ἔγνως ὅτι ὑπερασπίζει ὃ θεὸς τῶν δούλων 90 

αὐτοῦ; καὶ εὐθέως ἐποίησεν ὑπὲρ αὐτοῦ εὐχήν, ἀλείψας 

αὐτὸν ἐλαίῳ καὶ τὴν σφραγῖδα τοῦ Χριστοῦ ποιήσας" 

εὐθὺς ὁ κύριος ἰάσατο αὐτὸν ἀπὸ τοῦ πονηροῦ᾽ στῆναι 

δὲ οὐκ ἠδύνατο διὰ τὴν πολλὴν κακουχίαν. λέγει οὖν 

ὃ Ὑπάτιος τῷ ἀββᾷ Εὐμαθίῳ: Εἴσω ὀλίγων ἡμερῶν 95 
ἔχει ὑγιᾶναι καὶ εὐθὺς ἀπόλυσον αὐτόν. καὶ ῥυσθέντες 

οἱ ἀδελφοὶ ἀπὸ τῆς θλίψεως ἐκείνης εὐχαρίστουν τῷ 

θεῶ. : 

ἄλλος πάλιν ἀναγνώστης τῶν ἁγίων ἀποστόλων 

πλησίον τοῦ μοναστηρίου ἔγημεν καὶ λαβιὼὼν τὸ ἥμισυ 80 

τῆς προικὸς ἐπεζήτει τὸ ἄλλο ἥμισυ τοὺς γονεῖς τῆς 

99, 18 Βοτῃ. τπ ὃ 

99, 1 ὁ δὲ παραχρῆμα Ὁ: καὶ Ρ 9 ἀφειδῶς οἴῃ Ῥ 

1 τῶν 12 συνέβει Υ αὐτὸν ΥΌ: αὐτὸν τοῦ 18 ἐγ- 

κλισθῆναι Ὁ ἁγία οἵα Ῥ 11 ἅγιος ἢ Ρ 22 σφραγίδα 

ῬΡΥΌ 28 καὶ δῃηίθ εὐθὺς Θχοίαϊδ5θθ. πἰάοῦαν 9206 ὑγιάναι 
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100 κόρης᾽ ἡἣ δὲ κόρη | οὐκ ἔτικτεν. οἱ δὲ γονεῖς ὀργιζόμενοι 

ἦσαν τῇ κόρῃ καὶ πρὸ τοῦ γῆμαι, καὶ γνόντες ὅτι οὗὐ 

τίκτει οὐ μόνον τὴν προῖκα οὐκ ἐπλήρουν, ἀλλ᾽ οὔτε 

εἰρηνεῦσαι ἐβούλοντο τῇ θυγατρί. ἦλθον δὲ οἱ ἀμφότε- 

5 ροι πρὸς τὸν Ὑπάτιον καὶ ἠξίου ἣ κόρη ὥςτε εἰρηνεῦσαι 

μετὰ τῶν γονέων αὐτῆς. ὃ δὲ Ὑπάτιος ἔλεγεν ἸΤΠοιή- 

σατε εἰρήνην μετὰ τῆς θυγατρὸς ὑμῶν. ἐκεῖνοι δὲ οὐκ 

ἐβούλοντο λέγοντες, ὅτι ᾿Εὰν ἀποθάνῃ, καὶ ὃ ἐδιύκαμεν 

εἰς προῖκα δεῖ ἡμᾶς λαβεῖν, ἐπειδὴ τέκνον οὐκ ἐποίησαν. 

10 χρόνου οὖν διελθόντος κἀκείνων μὴ βουλομένων εἰρήνην 

ποιῆσαι μετὰ τῆς θυγατρός, τέλος ἐφώνησεν ὁ Ὑπά- 

τιος ἐπὶ πάντων τὴν κόρην καὶ στήσας ἐν τῷ μέσῳ 

ἔφη᾽ Σοὶ λέγω ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ἰησοῦ 

Χριστοῦ, συλλήψῃ καὶ τέξῃ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα 

Ὁ αὐτοῦ Περσωνᾶν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πάππου αὐτοῦ. καὶ 

τὸ συλλαβοῦσα ἔτεκεν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Περσω- 

νᾶν, τοῦ θεοῦ ποιήσαντος τὸν λόγον τοῦ δούλου αὐτοῦ. 

“θέλημα γὰρ τῶν φοβουμένων αὐτὸν ποιήσει᾽ καὶ τῆς 

δεήσεως αὐτῶν εἰσακούσεται᾽, κἀκεῖνοι κατὰ τὸν νόμον 

30 καὶ τὸ χρέος ἀπέδωκαν καὶ τὴν εἰρήνην ἐποίησαν καὶ τὸν 

θεὸν ἐδόξασαν ἐπὶ τῷ τεγονότι. 

ἄλλον ποτὲ χωρικὸν ὀνόματι Ζήνωνα ἤγαγον πρὸς 

τὸν δοῦλον τοῦ θεοῦ δεινῶς ὑπὸ δαίμονος καταφερό- 

μενον, ὡς μὴ γινώσκειν αὐτὸν ποῦ ἐστιν᾽ ἀπελάλει δὲ 

20 καὶ πᾶσιν ἐπήρχετο. ἣ δὲ κώμη αὐτοῦ ἦν ἀπὸ σημείων 

Τοῦ 14 Το, 1 81 18 Ῥβ. σι, 9 οὐ 2 

100, 1 τέκνον ροϑῦ ἔτικτεν δἀἃ Ρ 8 ἐκλήρουν ἢ 

ἰ δὲ οἴ ΥΡ 10 [οὖ]ν αὐτὴ γὰ8 Ρ 11 τῆσ Ρ: τῆσ αὐτῶν 

νῸὺ 19 ἐπὶ πάντων τὴν κόρην ἿΌ: τὴν κόρην πάντων παρ- 

εστώτων Ρ 18 ἔφει ΚΥ σὺν 14 συλλήψει Υ : 

24 ἔστιν Ὁ 20 κόμη Υ 



Ῥ. 897---898 ἐπ δ. τς. 

ἕξ τοῦ μοναστηρίου. κλαίουσα δὲ ἣ τούτου ἐλευθέρα 

προσέπιπτεν τῷ ἁγίῳ Ὑπατίῳ. ὁ δὲ Ὑπάτιος πᾶσιν 

ἔλεγεν, ὅτι Ὃ κύριος εἶπεν τῷ τυφλῷ᾽ “πιστεύεις ὅτι 

δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι᾽; εἰ οὖν ὃ κύριος ἀπαιτεῖ τὴν 

πίστιν τοῦ προσερχομένου, πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ ἁμαρ- 80 

τωλοὶ ἄνθρωποι. ᾿ εἰ οὖν πιστεύετε τῷ θεῷ μου, ὦ δου- 108 

λεύω ἐκ νεότητός μου, ὅτι τὴν ἴασιν ὑμῖν παρέχει 

διὰ τῆς παρακλήσεώς μου, ἑτοίμως ὃ θεὸς τὴν θερα- 

πείαν δωρεῖται. εἰ γὰρ οἱ προσφέροντες μὴ ἔχωσί τινα 

πίστιν, ὃ πρεσβεύων οὐ δύναται ῥᾳδίως ἀκουσθῆναι, δ. 

ἐπειδὴ ἣ πίστις τοῦ προσιόντος τῇ εὐχῇ οὐ συνερ- 

γεῖ. ἐὰν οὖν ἣ πίστις ἐκείνου τῇ εὐχῇ συνεργήσῃ, εἰσ- 

ακούει ὃ θεὸς τοῦ εὐχομένου καὶ τὰ ἰάματα χαρίζε- 

ται. μὴ τὰρ νομίσῃ τις ὅτι ἐκτὸς τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ 

ἄνθρωπος δύναταί τινα ἰάσασθαι, καθὼς εἶπεν ὃ κύριος" 10’ 

“νοσοῦντας θεραπεύετε, δαίμονας ἐκβάλλετε, δωρεὰν ἐλά- 

βετε, δωρεὰν δότε᾽" δῆλον ὅτι παρὰ τοῦ θεοῦ τὴν χάριν 

λαμβάνουσι τῶν ἰαμάτων οἱ ἄξιοι καὶ αὐτὴ ἐνεργοῦσα 

εἰς αὐτοὺς τὰ ἰάματα χαρίζεται. ταῦτα ἐνουθέτει τοὺς ἢ 

ἐρχομένους πρὸς αὐτὸν ἕνεκεν θεραπείας, ὅπως τὸν 1:5. 

θεὸν δοξάζωσι τὸν σώζοντα τοὺς δοξάζοντας αὐτὸν 

καὶ ἰώμενον πᾶσαν νόσον διὰ τῆς πρεσβείας τῶν ἁγίων 

αὐτοῦ. ὡς οὖν ἐδέξατο τὸν Ζήνωνα, τὰς χεῖρας αὐτοῦ: 

100, 28 Μαδύῃ. ᾿χ 28 

101 ΟΣ 99 11 Μαεαίῃ. χ 8 

100, 51 Ὑπατίῳ οἱ 
101, 8 παρακλίσεως ἑτοίμως ὁ θεὸς] [καὶ] ὅτι Ὁ 

4 εἰ οὖν οἱ Ὀ: ἐὰν γὰρ μὴ ὁ προσερχόμενοσ ἰαθῆναι ἢ οἱ Ρ 

μὴ δπΐθ ἔχωσι οἵα Ρ Γ συνεργήσει Ὁ 19 δῶτε ῦῦ 

18 λαμβάνουσιν Ὸ Θχϑρθοίθβ αὕτη 16 δοξάζωσι 

ῬῸ: δοξάσωσι Υ 11 ἰάμενον Ὁ 
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ἠσφαλίσατο σάκκον ἐνδύσας αὐτὸν χειρίδας μὴ ἔχοντα, 

20 ὡς ἐζωσμένον εἶναι καὶ τὰς χεῖρας ἔνδον ἠσφαλισμένας. 

ὁ δὲ σάκκος ἦν ἰσχυρότατος πάνυ᾽ τοὺς γὰρ δεινῶς δαι- 

μονιῶντας καὶ ἐπερχομένους εἰς τὸ πλῆξαί τινας ἐνέδυεν 

αὐτοὺς τὸν σάκκον καὶ αὐτοὶ μὲν τινὶ οὐκ ἐπήρχοντο, 

ἀλλ᾽ ἐδαμάζοντο παραμένοντες τῇ νηστείᾳ καὶ τῇ προσ- 
25 εὐχῇ ὁ θεὸς γὰρ αὐτοὺς διὰ τῆς πρεσβείας τοῦ ἁγίου 

ἰᾶτο. οὕτως οὖν ὃ Ζήνων ἀπολαλῶν ἔλεγεν τῷ δούλῳ 

τοῦ θεοῦ᾽ Τί ἔχεις μετ᾽ ἐμοῦ, ἄνθρωπε; τί ἐπαίρεις τοὺς 

ἐμούς; ἐγὼ αὐτοὺς συνάγω καὶ σὺ αὐτοὺς σκορπίζεις 

102 κακῶς τί ἔχεις μετ᾽ ἐμοῦ; τί τὰ ἐμὰ | πραιδεύεις ; τί σοὶ 

καὶ τοῖς ἐμοῖς; ταῦτα ἀκούοντες οἱ ἀδελφοὶ ἐμειδίων 

χαίροντες ἅμα καὶ τὸν θεὸν ὑμνοῦντες εὐπρόθυμοί τε 

ἐγίνοντο εἰς τὸ γνησίως δουλεύειν τῷ θει(ὺ ὁρῶντες τὰ 

δ θαυμάσια ἃ ἐποίει ὃ θεὸς διὰ τῶν φοβουμένων αὐτόν. 

ἐν ὀλίγαις οὖν ἡμέραις ἰάσατο αὐτόν καὶ ἀπελθὼν εἰς 

τὸν οἶκον αὐτοῦ εὐθέως εἰς τὰς ἀταξίας τοῦ βίου περιε- 

πάτει καὶ ἐπέστρεψεν εἰς αὐτὸν πάλιν τὸ πνεῦμα τὸ 

ἀκάθαρτον᾽ καὶ φέρουσιν αὐτὸν πάλιν ἐν, τῷ μοναστηρίῳ, 

τ0ὸ καὶ χείρονα ἐποίει τῶν πρώτων μὴ λαμβάνων τροφήν. 

ὁ δὲ ἅγιος ἐλθὼν ἐψώμιζεν αὐτὸν τῇ ἰδίᾳ χειρί, καὶ 

μόλις ἐδέχετο. παραμείνας οὖν χρόνον καὶ ἰαθείς, πάλιν 

ἐπηρεάσθη καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν διὰ πολλοῦ χρόνου. τοῦτο 

οὖν τέσσαρας ἀγωγάς. ἐπὶ τέλει ὁ κύριος ἰάσατο αὐτόν, 

Ὁ καὶ εὐχαρίστει τῷ ἁγίῳ “Ὑπατίῳ | δοξάζων τὸν θεόν᾽ 

101, 19 ἠσφαλίζατο Ὁ 21 ἣν ὁ Ρ ἰσχυρώτατος Ὁ 

γὰρ οἵχ Ὁ 22 καὶ οἵη ΥὈ πλῆξαί ΥῸ : πλῆθοσ Ρ 

ἐνέδυσεν Ῥ 24 ἐδα[μ]άζοντο οὕὑτὴ τἃ5 Ρ 

102, 2 οὖν ροϑύ ταῦτα Δ ἃ Ρ τ [ἀτ]αξίας οαπι γ8ἃ8 81η- 

ΡΙοσο Ῥ ἀ[ταξί]ας ὁπ τὰϑ ΥΣ περιεπάτηνγ [10 χείρωνα 

λαμβάνω Ρ 



πο π Σ μμμν νμἔμμ μα μιν ϑοδοι 

Ῥ. 8398---899 το πε 

τοῦ λοιποῦ γὰρ διέμενεν ὑγιής. ὑπῆρχεν δὲ ὁ ἅγιος 16 

ἀνεξίκακος λίαν καὶ ἐσπλαγχνίζετο εἰς τοὺς τὰ πάθη 

ἔχοντας καὶ ἔλεγεν: Οὗτός ἐστιν ὁ ὑπὸ τῶν λῃστῶν δα- 

ρείς, τῶν δαιμόνων, καὶ ἡμιθανὴς γεγονώς τούτῳ ποιή- 

σωμεν ἔλεος διὰ τὸν θεόν᾽ τὸν γὰρ ᾿Αδὰμ ὃ κύριος ἐλ- 20 

θὼν ἐλυτρώσατο διὰ τοῦ βαπτίσματος, ἐν ὦ βαπτίζονται 

οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν. 

ἀνεγίνωσκέν τε ὁ ἅγιος Ὑπάτιος ἡσύχως ἦν τγὰρ 

πόθον ἔχων εἰς τὰς θείας γραφὰς καὶ σπουδαίως ἐφι- 

λοκάλει, εἴ που εὗρεν βιβλίον ἐνδιάθετον τῶν ἠθῶν τὴν 55 

κατάστασιν ἔχον, μήτε προϊὼν εἰ μὴ εἰς τὸ ἀποστολεῖον τὸ 

πλησίον κατὰ κυριακὴν ἕνεκεν τῆς λειτουργίας τοῦ θεοῦ, 

καὶ μετὰ τὴν ἀπόλυσιν εὐθέως ἐν τῷ μοναστηρίῳ ὑπέστρε- 

φεν. τοσοῦτον δὲ ἦν συνετός, ὡς πάντοτε ὥςπερ θεο- 

φορούμενον | αὐτὸν ὁρᾶσθαι προορατικὸς γὰρ ἦν ἐν τοῖς 108 

πράγμασι, καὶ τὰς ἐκβάσεις προέβλεπε διὰ τῆς χάριτος 

τοῦ θεοῦ. ἀπὸ σχολαστικῶν γάρ τινες ἀποταξάμενοι τε- 

γόνασιν αὐτοῦ μαθηταί, καὶ εἴ ποτε ἐβουλήθησαν τῇ τέ- 

χνῃ τῆς παιδεύσεως αὐτῶν φιλοσοφῆσαι ἐν τῇ ὁμιλίᾳ, εὐ- ὁ 

θέως ἔλεγεν αὐτοῖς, εἰ ὀρθῶς ἀπεκρίναντο κατὰ τὸ δί- 
»}} 

καιον ἢ μετὰ τεχνικῆς φιλοσοφίας. 

102.18. οὐ: δ κι 39 

102, 16 τοῦ λοιποῦ Ὁ: λοιπὸν Ρ διέμεινεν Ὁ 1τ 

ἐσπλαγχνίζετο Ρ ρὲ 1: εὐσπλαγχνίζετο ΟΟΥΥ 1 ηὐσπλ. Ὁ 

18 τῶν οἵ ΥὙὉ λιστῶν Υ 19 εἰμηθανεὶσ Υ γεγο- 

[νώῴώ]σ οὕὑτῃ τὰβ Ρ τοῦτο Ὁ 20 ᾿Αδὰμ ἢ: ἀδὰμ περὶ οὗ 

λέγει τὸ εὐαγγέλιον ΡΥ͂ ο]οδβοιηᾶ δα ἃ. 18 54. αὐἰζθη5 ροβὶ 

19 γεγονιύς ἰπηδογαϊς Ὁ 21 ἐλυτρώσατο οἵη 20 ἔχον 

6Χ ἔχων οοὐἹ ΡῚ 

108, 2 πράγμασιν ΥΌ, 564 πος ἴῃ ποῖ δαποίεαθίτητμιβ Ρ 

αἀπιοθη ΒΘ ῦς ὅ αὐτω 5. 8... Ρ φιλοσοφίσαι Υ 
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ζῆλον δὲ εἶχε θεοῦ καὶ πολλοὺς τόπους ἐν τῇ Βιθυνῶν 

χώρᾳ ἀπὸ πλάνης εἰδωλικῆς ἡμέρωσεν᾽ εἴ που γὰρ 

τὸ ἤκουσεν ἢ δένδρον ἢ ἄλλό τι τοιοῦτον ὅτι προσκυνοῦσί 

τινες, ἤρχετο ἐκεῖ εὐθέως παραλαβὼν τοὺς μονάζοντας 

τοὺς ἑαυτοῦ μαθητὰς καὶ κατακόψας αὐτὸ κατέκαιεν πυρί" 

καὶ οὕτω λοιπὸν κατὰ μέρος χριστιανοὶ γεγόνασιν. καὶ 

γὰρ ὃ κύρις Ἰωνᾶς ὃ τούτου πατὴρ γενόμενος | οὕτως 

τῷ ἡμέρωσε τὴν Θράκην καὶ χριστιανοὺς ἐποίησεν. ὃ δὲ ἅγιος 

ὙὝπάτιος εἴ που εἶδεν τινὰ ἀμελοῦντα εἰς τὸ ἔργον τοῦ 

θεοῦ, ἐκινεῖτο ἀπὸ τοῦ ζήλου καὶ ἔλεγεν ἡμῖν᾽ Τεκνία, 

σπουδάσατε εἰς τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ, ἵνα μὴ ἀγανακτῶ" 

ἐν γὰρ τῷ ἀγανακτεῖν με τὴν εὐχήν μου οὐχ ὁρῶ καθα- 

9 ράν᾽ ὅμως καλόν ἐστι μικρὸν κόλαφον ἔχειν, ἵνα γινώ- 

σκώμεν ὅτι ἄνθρωποι ἐσμὲν ἁμαρτωλοί, καθὼς λέγει ὃ 

ἀπόστολος “ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, 

ἵνα με κολαφίζῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι᾽. ἀφ᾽ οὗ γάρ με ἔτα- 

ξεν ὃ θεὸς ἀφηγεῖσθαι ὑμῶν τῶν αὐτοῦ προβάτων, 

95 ἀνάγκη μοι ἐπίκειται, ἐὰν μὴ εὐαγγελίσωμαι καὶ διδάξω 

ὑμᾶς τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ" εὐλαβοῦμαι γὰρ μὴ ἐγκληθῶ 

ὡς Ἠλί, διὰ τί οὐκ ἐπετίμησεν πρὸς διόρθωσιν τοῖς 

ἑαυτοῦ υἱοῖς, τῷ ᾿Οφνὶ καὶ Φινεὲς τοῖς ἱερεῦσι, καὶ 

σὺν αὐτοῖς ἀπέλαβε τὴν ὀργήν. καὶ γὰρ ὁ ἀπόστολος 

104 λέγει “ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον᾽, καί “ὃ ἀγα- 

109. 90.11 Ὁὐνδη ΧΡ ἢ 21 ΟἽ Ἔρ.. τι 21-86 τὴν 11] 

106 ΤΠ Τὴ, Ἵν ὍΝ ΠΡ. χα Ὁ ΤΟΥ ΤΠ Τὰ 

108, ὃ βηθυνῶν Ῥ 9 εἰδολικῆσ ΚΟ εἴ που Ρ: ποῦ νῦ 

10 ὅτι οἵα ρὺῦ 20 γινώσκομεν Ὁ 99 σκώλωψ ΡΥ 

σκῶλωψ Ὁ 28 ἵνα με κολαφίζῃ ἢ Ρ μ[ὴ)] Ῥ οὔπὶ 188 

ὑπεραίρομαι ΡΥ͂, Ὁ ἰ[ἀ]φ᾽ Ῥ οὰπη τὰ8 20 μοι Ρ: μαι με Ὁ 

εὐαγγελίζωμαι Ὁ 21 διὰ τὶ ΡΥΌ: Θχβρθοίθβ διότι ἐπι- 

τίμησεν Ὁ διώρθωσιν Υ 28 ρχβρθοίθβ καὶ τῷ Φινεὲς 



ϑμόδν..... - 

πϑηνι ἂν Οὐ 

. 

Ρ. 899---380. Ὁ ρου τιος 

πῶν τὸν υἱὸν αὐτοῦ παιδεύσει αὐτόν᾽. ὑμεῖς οὖν, τέκνα, 

σπουδάσατε τὴν ἀρετὴν κατορθῶσαι, τοῦ θεοῦ παρέ- 

χοντος τὴν χάριν καὶ τὴν ὑπομονήν, καὶ μὴ θέλουσαν 

τὴν καρδίαν ἄγχειν αὐτὴν μετὰ βίας πάντοτε εἰς ἀγαθόν, ὁ 

“εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν᾽. “ἀπὸ παντὸς εἴ- 

δους πονηροῦ ἀπέχεσθε, πάντα δοκιμάζοντες τὸ καλὸν 

κατέχετε᾽" “ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τὸ θέλημα 

τοῦ κυρίου ποιήσαντες κομίσησθε τὴν ἐπαγτγελίαν᾽" βια- 

στῶν γάρ ἐστιν ᾿ἣ βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ βιασταὶ 10 

ἁρπάζουσιν αὐτήν᾽. 

τοσαύτας δὲ ἐποίει ἐλεημοσύνας τοῖς πένησι καὶ 

τοῖς λειπομένοις μονάζουσιν, ὡς τοὺς δρῶντας δοξάζειν 

τὸν θεὸν καὶ λέγειν. ᾿Αληθῶς οὗτος κατὰ τὸ ὄνομα 

αὐτοῦ ὕπατός ἐστι Χριστοῦ καὶ ὁ Χριστὸς χορηγεῖ αὐὖ- 1 

τῷ. ποτὲ γὰρ ἔμελλε λιμὸς τίνεσθαι καὶ ἑώρακεν ν 

ἑαυτὸν διδόντα ἐν τῇ νυκτὶ τοῖς πένησιν ἄρτους καὶ τὸν 

ἄγγελον τοῦ θεοῦ τὸν πάντοτε συμπαρόντα αὐτῷ λέ- 

γόοντὰα αὐτῷ Τήρησον, ἀββᾶ, λιμὸς γὰρ ἔχει γενέσθαι, καὶ 

ἵνα τότε αὐτοῖς δώσῃς. καὶ εὐθὺς τῇ ἐπαύριον παρα- 90 

καλέσας φίλους καὶ δανεισάμενος ἀποτίθεται ὄσπριον 

καὶ σῖτον εὐώνως᾽ καὶ εἴσω δέκα ἡμερῶν σπανία ἐγένετο» 

ὡς μὴ εὑρίσκειν μηδὲ τὸ ἥμισυ τῶν ὠνίων καθὼς τότε 

ἐδίδοτο᾽ καὶ ἐπεκράτησεν ἣ λιμὸς ἔτη τρία. πᾶσα οὖν 
ς ἣ ἀγροικία λιμώττουσα πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς αὐτὸν 90 

104,6 Οο]. 1 11 05. 1 ΤΊΉΘΒΒ. ν 21. 99 8 Ἡθρθνυ. 

χ 86 10 Μεαίῃ. χι 12 

104, ὃ αὑτὴν Ὁ 1 ἀπέχεσθ[ε] ὁ τὰ ΥἹ 18 λιπο- 

μένοισ Ρ 15 καὶ ὁ χα ΡΥ: ὃς Ὁ χωρηγεῖ Κα 11 ἐν 

τῇ νυκτὶ Θχϑρθοίβθβ δηΐθ ἑαυτὸν ροβίΐδι, 6586 19 αὐτῷ οἷ 

Ὁ καὶ ΔΌΘ556. ρΡοϊθυ δῦ 22 ἵσω Ὁ 24 ὁ λιμὸσ Ὁ 

Ὁ 
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ἀπεκρέμαντο μάλιστα ἐν τοῖς χειμῶσιν. ὃ δὲ καλόγηρος 

ἐκέλευσεν ἑψεῖσθαι ὄσπριον καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐνάτης 

συνάγεσθαι ὡς πεντακοσίας ψυχάς, καὶ ἐσθίοντες πάντες 

ἔλεγον τὸ “κύριε ἐλέησον᾽ καὶ μετὰ εὐχαριστίας καὶ 

80 εὐχῆς ἐλάμβανον τὴν τροφὴν τῆς ἡμέρας, ὡς πληροῦ!- 

106 σθαι τὸ γεγραμμένον᾽ “ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν, 

ἣ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, 

τὸ κέρας αὐτοῦ ὑψωθήσεται ἐν δόξῃ᾽. καθὼς καὶ ἀλλα- 

χοῦ, ὅτι “τοῦ πιστοῦ ὅλος ὃ κόσμος τῶν χρημάτων, τοῦ 

δὲ ἀπίστου οὐδὲ ὀβολός᾽. εἴ τις δὲ ὠφελήθη ποτὲ εἰς 

τὸν βίον αὐτοῦ καὶ ἐβουλήθη αὐτὸν μακαρίσαι εἰς πρόσ- 

πον, ἀηδιζόμενος ἔλεγε πρὸς αὐτόν᾽ Εἴ τι ἂν εἶδες 

ἀγαθόν, ἀδελφέ, τοῦ θεοῦ ἐστιν εἴ τι δὲ ὡς ἄλλως, ἐμόν 

ἐστιν᾽ τὸν θεὸν οὖν δόξαζε καὶ αὐτῷ εὐχαρίστει καὶ μὴ 

μακαρίσῃς ἄνθρωπον πρὸ τελευτῆς αὐτοῦ ἕως γάρ ἐσμεν 

ἐν τῇ σαρκὶ ταύτῃ, ὑπὸ φόβον καὶ τρόμον ἐσμέν, μή τι ὡς 

ἄνθρωποι πταίσωμεν καὶ προσκρούσωμεν τῷ θεῷ" ἕως 

οὖν τελευταίας ἡμέρας μηδεὶς καυχήσηται ἢ ἀμεριμνήσῃ, 

ἀλλὰ μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν 

Ὁ ὀφείλομεν κατεργάζεσθαι τοῦ θεοῦ συϊνεργοῦντος ἣμῖν. 

16 εἴ τις οὖν τῶν πάνυ πλουσίων καὶ συνετῶν καὶ τὸν θεὸν 

ἀγαπώντων ἐβούλετο μαρτύριον οἰκοδομῆσαι εἰς τοὺς 

[--} 

οι 

1 Θ 

105.) ἘΣ Ὁ δέκ 9 4 Ῥγον: ΧΥΙΓῸ 

14 Ὁ ῬΙΗΪ. 11.13.5. 

104, 206 ἀπεκρέμαντο ῸΌ: ἀπεκρίναντο 21 ἐννάτησ Ρ 

ΟΟΥΥ Υ 28 πάντες οἵ Ὁ 

10ῦ, 2 ἡ οἵχ Ὁ 1 ἀειδιζόμενοσ Υ͂ αἰδιζόμενος Ὁ 

ὃ ἐμόσ Ῥ 9 αὐτὸν ΡΥ͂Ρ μὴ γὺ: δὴ Ρ 12 καὶ προσ- 

κρούσωμεν οὐ Ρ 18 ἀμεριμνήσει ΡΥ 14 ἑαυτοῦ Ὁ 

15 ὀφείλωμεν θεοῦ οὔ Ὁ 16 θεὸν Ό: ΧΡ 

11 ἀγαπόντων ΥὉ 



Ῥ. 380 ΑΒ μὴ 

πέριξ τόπους, ἤυχετο ὅπως ἐκ τῶν μαθητῶν Ὑπατίου 

ποιήσῃ κληρικούς, λέγων ὅτι "Ὄντως ἐκεῖνοι ἐσταυρω- 

μένοι εἰσίν. καὶ πολλὰ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα παρά- 90 

σχῃ, καὶ ῥᾳδίως οὐ παρεῖχεν αὐτοῖς. 

ἐν οἷς καὶ Νεστορίου ἐρχομένου ἀπὸ ᾿Αντιοχείας καὶ 

μέλλοντος γίνεσθαι ἐν τῇ φαιδρᾷ καὶ βασιλευομένῃ Κων- 

σταντίνου πόλει ἐπισκόπου (ὃν ἔφερεν Διονύσιος ὃ 

στρατηλάτης γενόμενος τῆς ἀνατολῆς), ὡς δὲ πλησίον 90 

τῆς πόλεως ἔμελλε γίνεσθαι, ὁρᾷ ὁ ἅγιος Ὑπάτιος, ἐν 

τῇ ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ τῆς αὐτῆς μεγαλοπόλεως ὅτιπερ τι- 

νὲς κοσμικοὶ προκαθίζουσιν αὐτὸν ἐν τῷ θρόνῳ, καὶ 

εὐθέως φωνὴ λέγουσα Τρεῖς καιροὺς καὶ ἥμισυ και- 

φοῦ, καὶ ἐκτίλλετε τὸ ζΖιζάνιον. ἤρξατο οὖν ὁ Ὑπάτιος 80 

λέγειν τισὶν καὶ | τοῖς ἀδελφοῖς ὅτι Εὐλαβοῦμαι, τέκνα, 106 

διὰ τὸν μέλλοντα γίνεσθαι, ὅτι ἑώρακα περὶ αὐτοῦ ὅτι 

σκολιάσαι ἔχει εἰς τὴν πίστιν, καὶ ἄρχει τρία ἥμισυ 

ἔτη. ἐν τῷ οὖν διὰ τοῦ μοναστηρίου διέρχεσθαι αὐτὸν 

οὐκ οἶδα πόθεν ἀκούσας Νεστόριος οὐκ ἠβουλήθη ἐλθεῖν ὁ 

εἰς συντυχίαν τοῦ ἁγίου, καθὼς πανταχοῦ πάντας ἐπ- 

ἐσκέπτετο ἐν τῷ ὁδεύειν. ὅτε οὖν εἰσῆλθεν ἐν τῇ μεγα- 

λοπόλει καὶ γέγονεν ἐπίσκοπος, εὐθὺς ἀποστέλλει κληρι- 

κοὺς πρὸς τὸν Ὑπάτιον λέγων ᾿Απελθόντες εἴπατε τι 

ἐνυπνιαστῇ ἐκείνῳ, ὅτι ἐγὼ εἴκοσι ἔτη ἔχω κρατῆσαι τὸ 

τῆς πόλεως, καὶ ποῦ τὰ ἐνύπνιά σου; ὃ δὲ Ὑπάτιος 

10ῦ, 80 οἵ, Μεαύῃη. χιτὶ 98--- 80 

105, 28 καὶ βασιλευομένῃ οτὰ Ὁ 20 ἐν τῇ... 31 μεγ. Ρ: 

ἐν τῇ αὐτῇ ἁγίᾳ ἐκκλ. τῆσ μεγ. Ὁ 80 ἐκτίλεται ΥὉ : ἐκτί- 

λατε Ρ 

106, 8 σκολειᾶσαι ΥῸ καὶ ἄρχει Ρ: ἄρχει δὲ Υ᾽ 

τρία καὶ ἥμισυ Ὁ Ὁ ἠβουλήθην Ὁ ἐβουλήθη Ρ φῆ ἘῸ: 

τὸν μεγάλη πόλει Ὁ 



-- -6δ᾽ -- 48--ἀὉ 

λέγει αὐτοῖς Εἴπατε τῷ ἐπισκόπῳ, ὅτι ἐὰν γένηται ὃ 

εἶδον, ἀποκάλυψις ἦν, εἰ δὲ μή, ἐνύπνιον ἦν καὶ ἐφαν- 

τάσθην ὡς ἄνθρωπος. ἀπορηθεὶς οὖν ἐν τῇ ἀποστα- 

τ λείσῃ αὐτῷ ἀποκρίσει μετ᾽ ὀλίγον καιρὸν πάλιν ἄλλους 

Ὁ τινὰς | ἀποστέλλει, ὅπως ἐπιλάβωνται αὐτοῦ τινα ῥήματα" 

οἱ δὲ πειράσαντες αὐτὸν ἐν ἐπερωτήσεσι τισὶν ἀκαί- 

ροις καὶ ἀνωφελέσιν οὐ μόνον ὅτι οὐχ εὗρον ἐπιλαβέ-- 

σθαι τῶν λόγων αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ θαυμάζοντες ἀνεχώρῃη-- 

90 σαν μεγάλην σύνεσιν μαθόντες ἐν αὐτῷ᾽ ὅθεν ἡσυχάσας 

Νεστόριος οὐκ ἔτι τινὰ ἀπέστειλε πρὸς αὐτόν.᾽ πλη- 

ρωθέντων δὲ τῶν τριῶν ἐτῶν ἤρξατο κατὰ μέρος φανγε- 

ροῦσθαι ὃ πονηρὸς θησαυρὸς τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐν 

γὰρ τῷ ὁμιλεῖν ἐλάλησεν ἀπόρρητα περὶ τοῦ κυρίου κατὰ. 

95 τῆς ἑαυτοῦ κεφαλῆς, ἅπερ οὐκ ἔστιν ἡμῖν σεμνὸν τὸ λέ- 

γειν, οὐκ εἰδὼς ὁ ἄθλιος τὴν θείαν γραφὴν τὴν λέγουσαν, 

ὅτι “τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται᾽; καὶ ᾿βαθύτερά σου 

μὴ ἐρεύνα᾽. καὶ γνοὺς ὅτι παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν ἐφρόνησεν ὃ: 

101 Νεστόριος, εὐθέως ἐν τῷ ἀποστολείῳ περιεῖλεν | τὸ ὄνομα 

αὐτοῦ ὃ Ὑπάτιος τοῦ μὴ ἀναφέρεσθαι ἐν τῇ προσφορᾷ. 

γνοὺς δὲ τοῦτο ὃ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Εὐλάλιος 

δεδοικὼς τὴν ἔκβασιν τοῦ πράγματος, ὡς δὲ λόγος εἶχεν, 

5 κἀκεῖνος ἐδήλωσεν αὐτῷ, ἵνα ἐπιτιμήσῃ τῷ Ὑπατίῳ᾽ 

106, 28 οὐ πο. νὶ 4 917)]1[6ὁὲβ8. πὶ ὃ οὗ δχ. πὶ 23 

ο 10θ, 14 ἀποριθεὶσ ΚΝ ἀποκριθεὶς Ὁ ἀποσταλείσῃ αὐτῷῶ' 

οι Ρ 16 ἐπιλάβονται ΥῸ ἔογύ ἐπιλάβωσιν 11 ἐν οἵῃὴ 0. 

18 ὅτι οὐ Ὁ [οὐ]χ οατη τὰ Ὗἢ 920 σύναισιν Υ͂ 

ἡσύχάσασ Ρ 24 τω Ρ, Ὁ: τὸν ἀπόρρ[η]τα οὔπὶ τὰ Υ3 

ϑὅ τὸ Ρ: τοῦ 0 4571 διηγ[ή]σεται οὑχ τ88 Ὶ 28 καὶ. .-: 

ἐφρόνησεν Ῥ: γνοὺσ δὲ ὁ ὑπάτιοσ ὅτι παρ᾽ ὃ δεῖ ἐφρόνησεν 0: 

101, ὃ ὁ Ὑπάτιος οἵχγ Ὁ Ὁ αὐτὸν ΥὉ ἐπιτι- 

μήσει Ὁ 



Ρ. 881 αν 99 15 

ἦν γὰρ ἀκμὴν ἐγκρατὴς ἐν τῇ πόλει ὃ Νεστόριος᾽ καὶ 

λέγει οὕτως ὁ Εὐλάλιος τῷ Ὑπατίῳ. Διὰ τί περιεῖλες τὸ 

ὄνομα αὐτοῦ, μὴ γινώσκων τὸ ἀποβησόμενον; ὃ δὲ 

Ὕπάτιος ἔφη Ἐγὼ ἀφ᾽ οὗ ἔγνων ὅτι ἄδικα λαλεῖ περὶ 

τοῦ κυρίου μου, οὐ κοινωνῶὼ αὐτῷ οὔτε ἀναφέρω τὸ τὸ 

ὄνομα αὐτοῦ" ἐκεῖνος γὰρ οὐκ ἔστιν ἐπίσκοπος. τότε 

λέγει ὃ ἐπίσκοπος ἐν ὀργῇ᾽ Ὕπατε, διόρθωσον ὃ ἐποίη- 

σας, ἐπεί τι ποιῆσαι ἔχω εἰς σέ. ὁὃ δὲ Ὑπάτιος ἀπε- 

κρίθη Ὃ θέλεις, ποίησον ἐγὼ γὰρ πάντα προεθέμην πα- 

θεῖν καὶ οὕτως τοῦτο ἐποίησα. ὡὡς οὖν ὥδευσεν ἐν τῇ τ: 

᾿Εφέσῳ ὁ Νεστόριος καὶ [| συνεκροτήθη σύνοδος, τῇ ἡμέρᾳ " 

ἣ ἔμελλε καθαιρεῖσθαι, ὁρᾷ ὃ Ὑπάτιος ὅτι ἄγγελος 

κυρίου κρατήσας τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν ἀπόστολον ἀπ- 

ἤγαγεν πρὸς τὸν εὐσεβέστατον βασιλέα λέγων" Εἰπὲ τῷ 

βασιλεῖ᾽ Δὸς ἀπόφασιν Νεστορίῳ. κἀκεῖνος ἀκούσας 90 

ἔδωκεν. καὶ ἐσημειώσατο τὴν ἡμέραν, καὶ ἡυρέθη ὅτι 

ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ καθηρέθη, πληρωθέντων τῶν τριῶν 

ἥμισυ ἐτῶν, καθὼς ὃ κύριος προεδήλωσεν αὐτῷ. καὶ μετ᾽ 

ὀλίγας ἡμέρας ἠνέχθη ἣ καἀθαίρεσις Νεστορίου᾽ καὶ 

ἀνεγνώσθη ἐνώπιον παντὸς τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, 95 

παρόντων ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ Εὐλαλίου καὶ Ὑπατίου. 

ἄλλοτε πάλιν Λεόντιος ὁ ὕπαρχος ἐπεχείρησεν Ὀλύμ- 

πιὰ ἀνανεοῦν ἐν τῷ θεάτρῳ Χαλκηδόνος, ἅπερ οἱ ἀρχαῖοι 

βασιλεῖς καὶ ὁ τῆς αἰωνίας μνήμης ἄξιος Κωνσταντῖνος 

καθεῖλεν. ὡς οὖν ἤκουσεν τοῦτο ὁ Ὑπάτιος, τοσαύτην 80 

101, 6 καὶ λέγει οὕτωσ Ῥ: λέγει οὖν 10 κοινονῦ 

12 διώρθωσον Ὁ 18 ἐπεὶ τί 16 ὁ οἵχ ΥὉ 11 

ἥμελλεν ,0Ρ 18 κρατείσασ Υ 19 εὐϊσε͵βεστατον οὔπῃ τὰ 5 Ρ 

21 εὑρέθη ἢ 922 πληθέντων τῶν τριῶν καὶ ἡμ. Ὁ 24 

Νεστορίου ΟΡ 91 ἔπαρχοσ Ὁ ἐπεχείρισεν Ὑ ἐπεχεὶ- 

ρίσθη Ὁ ὀλύμπία 28 χαλκηδῶνοσ Ρ, ἀρχέοι Υ 

80 ὁ Ὑπάτιος οὰ Ρ 



-- τ -- 40 

108 ζήλου σφοδρότητα ἐπεδείίϊξατο, ὡς στενάζοντα κλαίειν 

καὶ ἀναβοᾶν 'πρὸς τὸν θεὸν καὶ λέγειν, ὅτι Κύριέ μου, 

ζῶντός μου εἰδωλολατρεία βούλεται ἀνθῆσαι; μὴ συγ- 

χωρήσῃς τοῦτο, δέσποτα. καὶ εὐθέως λέγει τοῖς ἀδελ- 

5 φοῖς᾽ Εἴ τις δειλός ἐστιν ἀποθανεῖν διὰ τὸν Χριστόν, 

μὴ ἔλθῃ μετ᾽ ἐμοῦ. καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὡς εἴκοσι 

ἀδελφοί, καὶ εὐθέως ὥρμησε πρὸς τὸν ἐπίσκοπον Εὐλά- 

λιον. τοῦ δὲ ἐπισκόπου πυνθανομένου τὸν σκυλμὸν αὐτοῦ 

ἔφη αὐτῷ Ἤκουσα καὶ ἔγνων, ὅτι εἰδωλολατρεία μέλ-- 

10 λει γίνεσθαι ἐν τοῖς ᾿Ολυμπίοις πλησίον ἡμῶν καὶ τῆς 

ἁγίας τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας, καὶ ἔκρινα ἐν τῷ θεάτρῳ ἀπελ- 

θεῖν καὶ ἀποθανεῖν ἢ τοῦτο συγχωρῆσαι γενέσθαι. ὃ 

δὲ ἐπίσκοπος καὶ ἐν τούτῳ ἀντέστη αὐτῷ λέγων" 

“Απλῶς ἀποθανεῖν θέλεις, ἂν μή τις ἀναγκάζῃ ἡμᾶς 

τό θύειν; σὺ μονάζων ὧν κάθου καὶ ἡσύχαζε᾽ τοῦτο γὰρ 

Ὁ ἐν ἐμοί ἐστιν. | ὃ δὲ ἔφη Ἐπειδὴ γὰρ ἐν σοί ἐστι καὶ 

οὐ μέλει σοι, ἐγὼ βλέπων τὸν δεσπότην ἀτιμαζόμενον 

ὑπὸ τῶν ταῦτα ἐπιχειρούντων καὶ τὸν χριστιανὸν λαὸν 

ἐν ἀγνοίᾳ ἀπερχόμενον καὶ εἰδωλολατροῦντα ἦλθον δια- 

30 μαρτύρασθαι τὴν ἁγιωσύνην σου, ὅτι αὔριον προκαθί- 

σαντος τοῦ ὑπάρχου εἰσελθεῖν ἔχω μετὰ πλήθους μονα- 

χῶν καὶ ἄνωθεν κατασῦραι τὸν ὕπαρχον καὶ οὕτως ἀπο- 

θανεῖν ὑπὲρ Χριστοῦ ἢ ἐμοῦ ζῶντος τοῦτο συγχωρήσω γε- 

νέσθαι. ὃ δὲ ἐπίσκοπος καὶ ἐν ἄλλοις πολλάκις ὕβριζεν 

108,1 ὧσ Ῥ: ὥστε Ὁ ῷ ἀναβοὰν Ρ 9. εἰδωλωλα- 

τρεία Υ͂ αὖ α. 9. 19 ἀνθίσαι Ὁ συγχωρίσησ ΚΥ 

6 ἡκολούθισαν Υ͂ ὃ σκυλμὸν Ρ: σκοπὸν Ὁ 9. εἰδωλα- 

λατρεία Ῥ 11 ἀπελθεῖν καὶ οἵη ὙὉ 12 συγχωρίσαι ΚΥ 

16 ἐστι ὁχ ἐστιν ΡῚ 1τ μέλλει ΥῸ 18 τῶν χριστιανὸν Κ 

20 ἁγιοσύνην Ὁ 921 ἐπάρχου ΥΡ 22 “κατασύραι ΡΥ 

ἔπαρχον 28 συγχωρίσω Υ συγχορῆσαι Ὁ 



Ῥ. 381--389 προ Σ ἐν νάραν 

αὐτὸν καὶ ἐξουθένει. ὁ δὲ Ὑπάτιος εὐθέως πρὸς τοὺς 590 

ἀρχιμανδρίτας ὥρμησε λέγων: Συναγωνίσασθέ μοι, ἵνα 

διώξωμεν τὸν διάβολον, εἰ δὲ μή, ἀποθάνωμεν διὰ τὸν 

θεόν. ἔχαιρον δὲ πάντες καὶ ὑπήκουον αὐτῷ ὡς πατρί. 

γνοὺς δὲ ταῦτα Λεόντιος ὁ ὕπαρχος, ὅτι συνεφώνησαν 

οἱ μοναχοὶ κωλῦσαι αὐτόν, ἀρρωστίαν προϊφασισάμενος 109 

ἀντιπέρα εἰς Κωνσταντινούπολιν (ἔμεινεν μηδὲν ποιήσας 

ὧν προήρητο᾽ τοῦ γὰρ Ὑπατίου προῃρημένου ἀθλῆσαι 

ὃ κύριος ἀνέτρεψε τὴν βουλὴν τῶν κακὰ βουλευομένων. 

ὃ δὲ ἐπίσκοπος Εὐλάλιος καὶ ἐν τούτοις καὶ ἐν πλείοσι δ 

γνοὺς τὸν Ὑπάτιον ὅτι ἐσταυρωμένος ἦν καὶ πάντα διὰ 

τὸν θεὸν ἐποίει καὶ ὑπὸ τοῦ θεοῦ κατευοδοῦτο, εἰς 

ὕστερον ἐτίμα αὐτὸν πάνυ καὶ ἐδυσώπει μικροῦ δεῖν ὡς 

πατέρα᾽ ἦν γὰρ οὗτος πάνυ εὐλαβὴς καὶ σεμνὸν βίον 

καὶ ὀρθότατον ἔχων. ὃ δὲ Ὑπάτιος τοσοῦτον ἦν ζηλώ- 1 

σας τὸ πρᾶγμα τὸ τῶν ᾿Ολυμπίων, ὡς καὶ μαθεῖν αὐτὸ 

ἠγωνία καὶ τίς ἣ κακία τοῦ ἐπιτηδεύματος οὐ γὰρ ἤδει 

αὐτὸ εἰ μὴ μερικῶς ἐξ ἀκοῆς. ὡς οὖν ἐφρόντιζε περὶ 

τούτου, ἀποστέλλει αὐτῷ ὃ θεὸς ἄνθρωπον ὀνόματι Εὐ- 

σέβειον εἰς ἄκρον εἰδότα τὰ περὶ τούτου" ἔλεγεν οὖν Ὁ 

ὁ Εὐσέβειος οὗτος πάνδεινον εἶναι ἑορτὴν τοῦ σατανᾶ 16 

108, 36 συναγωνίσασθαί Κ 28 πρα Ρ 29 ὁ ὕπαρ- 

χος οἵὴ ΥΡ 

109, 2 ἀντιπερᾶ Ρ, ἢ ἀντιπερνὰ κωνσταντίνούπολιν Ρ 

ἔμεινεν ᾿ΠΒΘΙΥΙΓΉΤΙΒ 9. προείρητο Ὁ προειρημένου Ρ 

προερουμένου Υ0 4 ἀνέτρεψαι Ῥ κακῶν Ρ 60 ἐσταυ- 

ρωμένωσ φττ Υ! 8 δὴν ΡΥ 9 πατρί Υ᾽ σεμνὸν...10 

ἔχων Ῥ: σεμνότατον βίον διάγων καὶ ὀρθιύτατον Ὁ 11. τὸ 

πρᾶγμα δῃηΐθ ζηλώσας ἀκα ΥΡ αὐτῶ Υ, Ὁ 19 ἡγωνία Κ΄ 

ἡ τωνία Ὁ εἴδη 0 18 αὐτὸν ἢ 14 Εὐσέβιον Ὁ πὸ 

ΞΘΙΏΡΘΙ 10 τὰ οἵη Ὁ 10 ἑωρτὴν 



--Ῥ τ2 -- 45---ἀῖ 

Ὀλύμπια καὶ πληρεστάτην εἶναι εἰδωλομανίαν καὶ τῶν 

χριστιανῶν ὄλισθον καὶ ἀπώλειαν καὶ ἐκτίθεται αὐτῷ 

ἐν χάρτῃ τὴν διήγησιν. 

ὁ) τοσαύτην δὲ εἶχεν ἀκτημοσύνην καὶ τὸν τρόπον ἀφι- 

λάργυρον ὃ μακάριος, ὡς πλειστάκις αὐτὸν πείθειν ἣμᾶς 

καὶ λέγειν, ὅτι Οὐδέποτε ἔσχον ἐν καρδίᾳ μου, ὅτι τί ποτε 

κέκτημαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀλλ᾽ ὅτι ὃ θεός με ἔστη- 

σεν οἰκονόμον. ἐν οἷς ποτε εἴασεν αὐτῷ κληρονομίαν 

9οῃ σχολαστικός τις ὀλίγα νομίσματα καὶ ἱμάτια, καὶ εὐθὺς 

διέδωκεν αὐτὰ μοναστηρίοις, τὰ δὲ ἱμάτια τοῖς πένησιν᾽ 

ὀλίγα δὲ ἐκ τῶν ἱματίων κατελείφθη. καὶ λέγει τῷ ἀδελφῷ 

τῷ παρεστῶτι αὐτῷ Ὕπαγε, ἅπλωσον αὐτά, ἵνα μὴ βρω- 

0 θῶσιν ὑπὸ σητῶν. ὃ δὲ ἀδελφὸς τινάξας | αὐτὰ λέγει 

τῷ ἀββᾷ Ὑπατίῳ, ὅτι Κέλευσόν. μοι ἐνδῆσαι αὐτὰ μετὰ 

σινδόνης, ἵνα μὴ βρωθῶσιν᾽ ὃ δὲ Ὑπάτιος ἐπετίμα αὐτῷ 

λέγων. Αξιος εἶ ἐπιτιμίας, ὅτι εἶπες ᾿Ενδήσω αὐτὰ εἰς 

5 τὸ ἀποθέσθαι, καὶ οὐ μᾶλλον" Δίδωμι αὐτὰ τοῖς πτωχοῖς. 

ὁ δὲ ἀδελφὸς ἰδὼν τὴν φιλοπτωχίαν αὐτοῦ πάνυ ὦὧφε- 

λήθη. 

σχολαστικὸς δέ τις ἀκούσας περὶ τοῦ ἁγίου Ὕπα- 

τίου καὶ ὧν πάνυ χριστιανὸς ἐγνώσθη αὐτῷ καὶ γέγονεν 

10 αὐτῷ ἐνδιάθετος φίλος ἦν γὰρ ποθῶν τὸν θεὸν καὶ τιμῶν 

τοὺς εὐσεβεῖς ἄνδρας. εἶχεν δὲ οὗτος καὶ ἄλλους ἀδελ- 

φοὺς τρεῖς, ὁμοίως καὶ αὐτοὶ σχολαστικοί᾽ ἐξ αὐτῶν δὲ 

οἱ δύο οὔπω εἰλήφεισαν τὸ βάπτισμα. γνοὺς δὲ ἀπὸ 

συνέσεως ὅτι μέγιστός ἐστιν ἐν φιλοθεΐᾳ ὃ Ὑπάτιος καὶ 

109, 17 ὀλυμπία Ρ εἰδολωμανίαν Υ 94 ἴασεν Υ ἔα- 

σεν ὃ αὐτῷ οἵ ΥΡ 20 τοῖσ ἴοτύ ὁχ αὐτοῖσ Ρ 21 κα- 

τελήφθη 5'η6 δ. Ρ 

10, Δ αὐτά ὍΡ 6 εἰδὼν Ὁ 10 αὐτῶ οχ αὐτὰ (9) 
ΡΙ 11 εὐλαβεῖσ Ὁ οὕτωσ ρὲ ΥἹἱ 18 οἱ ἀἀαῖ πιρ' ΡῚ 
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κεκόσμηται πίστει καὶ ἀρετῇ, ἀπέρχεται καὶ φέρει τοὺς τ: 

ἑαυτοῦ ἀδελφούς.: οἱ δὲ λέγουσι τῷ ἀββᾷ Ὑπατίῳ !| 

πειράζοντες αὐτόν, ὅτι Παρθένος τις ἐλευθέρα βούλεται " 

παρὰ σοὶ ξενίδιον λαβεῖν καὶ μεῖναι σήμερον. ὁ δὲ ἀβ- 

βᾶς Ὑπάτιος γνοὺς τὸ πᾶν διὰ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ 

λέγει αὐτοῖς Καὶ ξενίδιον ἔνι καὶ ἡμεῖς δεχόμεθα. 20 

ῥᾳδίως δὲ γυναικὶ οὐ συνετύγχανεν ὃ Ὑπάτιος. καὶ λέ- 

γουσιν αὐτῷ, ὅτι Εἰ δέξεται ἡμᾶς ἣ ἁγιωσύνη σου, βου- 

λόμεθα τοῦ θεοῦ παρέχοντος διὰ τῶν χειρῶν σου λαβεῖν 

τὸ ἅγιον βάπτισμα. ἦσαν γὰρ πάνυ ὠφεληθέντες ὑπὸ 

τῆς νουθεσίας αὐτοῦ, ἀκούσαντες καὶ τὸν βίον αὐτοῦ 95 

παρὰ τοῦ προτέρου αὐτῶν ἀδελφοῦ. εὐθὺς οὖν ὃ Ὑπά- 

τιος εὐχαριστῶν τῷ κυρίῳ ἐδίδου αὐτοῖς ἀναγινώσκειν 

καὶ ἔλεγεν: Καθ’ ἑκάστην, τεκνία, σπουδάσατε τὰς ψυ- 

χὰς ὑμῶν σῶσαι, ὅτι αὐτὸ κέρδος ἔχετε ἀπὸ τοῦ κό- 

σμου᾽ τὰ γὰρ ἄλλα πάντα ὧδε μένουσιν. ἦσαν γὰρ 30 

σφόδρα εὔποροι σεμνῶς βιοῦντες. 

ὡς οὖν ἐβάπτισεν αὐτούς, τοσοῦτον εἰς τὸν ἕνα ἐξ 111 

αὐτῶν ἐξεχέθη ἣ χάρις τοῦ θεοῦ, ὡς νοῆσαι τοὺς παρ- 

εστῶτας ὅτι ἣ ψυχὴ αὐτοῦ ἡρπάγη ἐν τοῖς οὐρανοῖς" 

πρὶν ἢ τὰρ τοῦ ἐπινεῦσαι αὐτὸν εἰς τὸ βαπτισθῆναι, 

110, 15 οἵ. ΠῚ Μδοο. νι 1 28 οἵ, Μδγο. Υπ 85 Τῦο. 

ΙΧ 94 χγῃ 8 

Ἢ1..9. ΡΒ Χταν 5 9. Π ΟοΥ. χα 4 ΑροοῚ χα ὃ 

110, 10 οἱ δὲ Υὺ: καὶ 11 αὐτὸν Ὁ: αὐτῶν οὐ Ρ 

τις παρθένος Ὁ 18 ξενείδιον Ρ δὲ] καὶ Ὁ 90 ξενεί- 

διον ΡΥ 22 αὐτῶ ὦ ἁγιοσύνη " 94. ὀφεληθέν- 

τεσ ΤΥ: ὀφειληθέντες Ὁ Ὁ ἀκούσαντεσ... αὐτοῦ Ὁ: καὶ 

τὸν βίον ἀκούσαντεσ 98 ἔλεγον τέκνα Ὁ 99 

ΟΠ ἡμῶν Ρ αὐτὸ Ὁ: αὐτῶ ΡΥ 

111, 4 πρινὴ Ὁ αὐτὸν ὁχ αὐτοὺσ Υ3 

ΩΝ 
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5 ἐμεγαλαύχει ἐν τοῖς τοῦ βίου πράγμασι διάγων. ὅτε δὲ 

ἐβαπτίσθη, τοσοῦτον ἐπληρώθη κατανύξεως ἀπὸ τοῦ 

θεοῦ, ὡς εὐθὺς ἀποτάξασθαι πᾶσιν τοῖς τοῦ κόσμου πράγ- 

μασι καὶ μηδὲν ἄλλο μεριμνᾶν εἰ μὴ πῶς ἀρέσῃ τῷ 

θεῶ νυκτὸς γὰρ καὶ ἡμέρας εὐχόμενος καὶ κλαίων καὶ 

το ἣμᾶς εἰς κατάνυξιν ἔφερεν᾽ ἐταπεινοφρόνει δὲ καὶ 

ἡγεῖτο ἑαυτὸν ἔσχατον πάντων. καὶ ὁ ἅγιος Ὑπάτιος 

ἠγάπα αὐτόν, καὶ ἰδὼν τὴν μεταβολὴν τὴν ἐξ ἁγίου 

πνεύματος γενομένην ἐβουλήθη κατασχεῖν αὐτὸν παρ᾽ 

ἑαυτῶ ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν ἀπελθεῖν καὶ σῶσαι τὴν αὐὖὐ- 

τῷ τοῦ γαμετήν. ὁ δὲ Ὑπάτιος εἶπεν αὐτῷ: Ἐὰν ἀπέλθῃς, 

Ὁ εὐϊθέως χειροτονοῦσί σε πρεσβύτερον. καὶ καθὼς εἶπεν 

αὐτῷ, οὕτως καὶ ἐγένετο, καὶ χειροτονηθεὶς μετὰ τῆς 

ἑαυτοῦ γαμετῆς ἀπετάξατο, καὶ συνῴκησαν μετ᾽ ἀλλή- 

λων ἁγνῶς ὡς δύο ἀδελφοί. καὶ ζηλώσας τὸν βίον τοῦ 

0 ἁγίου Ὑπατίου εὐλαβῶς διῆγεν, ὡς πάντας ὠφελεῖσθαι 

εἰς αὐτόν, καὶ βουλόμενος μιμήσασθαι τὸν ἀββᾶν πόθῳ 

κινούμενος ἤτησεν ἐγγραφῆναι τὸν βίον τοῦ ἀββᾶ. μετ᾽ 

ὀλίγον δὲ καὶ ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ κατηξιώθη πρεσβυτερίου, 

καὶ ὁμοθυμαδὸν κατοικοῦντες ἐκτενῶς ἐδούλευσαν τῷ θεῷ. 

285. πόσοι δὲ καὶ ἄλλοι μόνον ἰδόντες τὸν Ὑπάτιον 

πόθον ἔλαβον. τοῦ βαπτισθῆναι ὑπὸ τῶν χειρῶν αὐὖ- 

τοῦ; πόσους δὲ καὶ ἀπὸ αἱρέσεων καὶ ἀπὸ ἐθνῶν 

ἐπέστρεψεν, καὶ μοναχοὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἐγίνοντο κατα- 

φρονοῦντες τοῦ κόσμου; πόσοι χειμαζόμενοι ἐν πράγ- 

119 μασι κατέϊφυγον πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς αὐτὸν καὶ 

ἵφ 

111, ὃ ἐμεγαλαύχη ΥὈ ι κόσμου Ρ: βίου ΥΡ ὃ ἄλ- 

λον ἢ ἀρέσει Ρ 10 ἐταπεινωφρόνει Ὁ 14 ἑαυτοῦ Ὁ 

18 ἀπετάξατο οὐ 0 συνοίκησαν Υ 20 ὀφελεῖσθαι Ρ, ΥῸ 

25 μόνον οα 0 221 Διρέσεω[ν] οὕτη τὰ5 ΡῈ 28 πολλοὶ οἵα. Ὁ 

ἐγένοντο ἢ 119, 1 κατέφευγον 0 καὶ πρὸς αὐτὸν οἵῃ 
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βοηθείας ἐτύγχανον; πᾶσι γὰρ περιβόητος τενόμενος 

παρὰ πάντων ἠκούετο. τίς γὰρ ξένος ἤρχετο πρὸς αὐὖὐ- 

τὸν καὶ οὐκ ἀνεπαύετο; ἢ τίς λυπούμενος οὐ παρεμυ- 

θεῖτο; τοῖς γὰρ πάσχουσι συνέπασχεν καὶ τοῖς ὀλιγω- 

ροῦσιν ἐν τῇ ἀσκήσει προθυμίαν ἐδίδου: ὁρῶντες γὰρ 

πάντες γέροντα αὐτὸν καὶ οὕτως ἀγωνιζόμενον προθυ- 

μίαν ἐλάμβανον. περὶ δὲ τραυματικῶν ἢ χωλῶν ἢ τυ- 

φλῶν ἢ παραλυτικῶν ἢ ἀρρώστων, ὅσους ὃ κύριος ἰᾶτο 

διὰ τῶν εὐχῶν αὐτοῦ, οὔτε ἐξηγήσασθαι τὸ καθ᾽ ἕντο 

δυνατόν. 

ἀκούσαντες δὲ περὶ αὐτοῦ ἐν τῇ δύσει καὶ ἐν τῇ 

ἀνατολῇ ἔγραφον αὐτῷ ὡς πατρί, καὶ εὐλογίας ἀπέστελ- 

λον αὐτῷ ἀπὸ “Ἱεροσολύμων καὶ Αἰγύπτου καὶ Συρίας 

καὶ “Ῥώμης ᾿Ασίας τε καὶ Θεσσαλονίκης πάντες οἷ τῦ 

ἀρχιμανδρῖται καὶ ἐπίσκοποι καὶ ἄνδρες εὐλαβεῖς ἐκ | 

τῆς ἐρήμου ἤυχοντο ἀντίγραφα δέχεσθαι παρ᾽ αὐτοῦ ν» 

καὶ εὐλογίας. ὃ δὲ ἀντέγραφεν παρακαλῶν πάντας, ἵνα 

εὔχωνται ὑπὲρ αὐτοῦ ὅπως μετὰ καλοῦ περάσωμέν, φη- 

σιν, τὸν αἰῶνα τοῦτον. 20 

ὁ δὲ εὐσεβέστατος βασιλεὺς Θεοδόσιος δεύτερον 

θεασάμενος αὐτὸν περιεπλάκη ἀσπαζόμενος αὐτὸν καὶ 

λέγων Καθὼς ἤκουσα οὕτως καὶ εἶδον. πυκνότερον δὲ 

ἔγραφεν ὡς πατρὶ καὶ παρεκάλει τοῦ ἀντιγράφειν αὐτῷ, 

καὶ ἀντέγραφεν αὐτῷ τὴν εὐχὴν ταύτην ὡς χριστιανι 55 

Δώῃ σοι κύριος ἐν τελείᾳ καρδίᾳ ᾿ ἐκζητεῖν τὰ δικαιώματα 

ϑι 

96 6 ΤΡΑΥΑΙ, Χχν 9 ΡΕ  ΟΧΥΤΗ πο 94 

112, ὃ ὀλιτοροῦσιν ΡΥ { ἀτονιζόμενον Υ 19 δὲ] 

καὶ Ὁ 14 αὐτῷ οἴ 16 ἀρχιμανδρίται Ὁ καὶ οἱ 

ἐπίσκοποι Ὁ 19 εὔχονται Ὁ φησίν ο Ρ 21 Θεο- 

δώσιοσ Υ 28 ποικνότερον Υ 24 αὐτὸν ΥΡ αὐτὸν 

τοῦ ἀντιγράφειν Ὁ 
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αὐτοῦ. αἱ δὲ τρεῖς βασίλισσαι αἱ ἀδελφαὶ τοῦ βασιλέως 

ποθήσασαι ἰδεῖν τὸν Ὑπάτιον ἔρχονται πλησίον τοῦ 

ἀποστολείου εἰς τὸ παλάτιον καὶ δηλοῦσιν αὐτῷ" Ἐλθὲ 

80. ἵνα σε ἴδωμεν, ἢ ἐρχόμεθα ἡμεῖς πρὸς σέ, ἵνα εὐλογη- 

118 θῶμεν. ὃ δὲ ἀναγκασθεὶς ὅτι τὸν Χριστὸν ἀγαπῶσιν 

ἀπῆλθεν, καὶ ὠφελήσας αὐτὰς διὰ τῆς νουθεσίας αὐτοῦ 

καὶ εὐχὴν ποιήσας εὐλόγησεν αὐτὰς καὶ ἀνεχώρησεν. 

ἄλλοι σχολαστικοὶ δύο ἐγνώσθησαν αὐτῷ καὶ ἐσύ- 

χναζον ὡς πρὸς πατέρα, θαυμάζοντες αὐτοῦ καὶ τὴν 

σύνεσιν καὶ τὸν βίον. οἵτινες διηγήσαντο ἡμῖν πολλὰ 

θαυμάσια τοῦ θεοῦ ἑωρακέναι ἐν τῷ ἀνδρί. ἐξ ὧν τινες 

καὶ τοῦτο ἔλεγον, ὅτι ᾿Απήλθομεν εἰς τὸ ἴδιον χωρίον, 

παιδίον δὲ δουλάριον αὐτῶν ἔκρουσε τὸν ὀφθαλμὸν αὐὖὐ- 

τοτοῦ ἐν ξύλῳ ὡς τὰς σάρκας σὺν τῷ ὀφθαλμῷ κρέμα- 
σθαι εἰς τὸ ἐκπεσεῖν᾽ κλαιόντων δὲ πάντων τί ποιῆ- 

σαι οὐκ ἦν. εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν σύνδουλος λέγει Φέρετε 

εὐλογίαν τοῦ ἁγίου Ὑπατίου, καὶ ἰᾶται ὃ ὀφθαλμὸς αὐ- 

τοῦ. ἀποστείλαντες δὲ καὶ λαβόντες εὐλογίαν παρὰ τοῦ 

τὸ ἁγίου ἤγαγον, καὶ βρέξαντες ἐν ὕδατι ἐπέδησαν τὸν 

" ὀφθαλμὸν αὐτοῦ καὶ τῇ ἐπαύριον | λύσαντες εὗρον αὐτὸν 

ὑγιῆ καὶ ὁλόκληρον ὡς τὸν ἄλλον αὐτοῦ ὀφθαλμόν, καὶ 

πάντες ἐδόξαζον τὸν θεόν. 

καὶ ἄλλοι πολλάκις διηγήσαντο, ὅτι μακρὰν εὑ- 

φο ρεθέντες καὶ κινδύνοις περιπεσόντες διὰ τῶν εὐλο- 
ς 

γιῶν τοῦ ἁγίου Ὑπατίου ὃ κύριος ἔσωσεν αὐτούς. 

119, 91 βασίλεισσαι 80 εἴδωμεν Υ 

118, 3 ὀφελήσασ Ῥ 6 σύναισιν Ῥοβϑύ ἡμῖν ΧΧΥῚ 

ἴουθ ᾿ἰ{6γ 86 οταβᾶθ ἴῃ Κ᾽ ἑορακέναι Ρ ὃ ἀπήλθω- 

μεν ΥΡ χωρεῖον 10 σὺν τῶ ὀφθαλμῶ Ῥ: τῶν ὀφθαλ- 

μῶν αὐτοῦ Ὁ τῶν ὀφθαλμῶν Υἱ 564 αὐτοῦ ΥἹ1 τηρ' 18 ἁγίου 

ο Ρ 10 ἐπέδεσαν Ὁ 11 ὀφθαλμῶν τ Υ 
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εἷς γάρ ποτε ναυαγήσας καὶ διασωθεὶς σὺν τοῖς ἀν- 

θρώποις (τὰ γὰρ τοῦ πλοίου ἀπώλετο πάντα), δύο 

τινὲς ἐξ αὐτῶν τῶν ναυτῶν ἐδράξαντο δύο πρησώρια 

ὁλοσηρικῶν, ἐζήτουν δὲ τίνος ἐστίν. τότε λέγει ὃ ἄν- 2» 

θρωπος᾽ Λύσατε, καὶ ἐὰν εὑρεθῶσιν εὐλογίαι τοῦ ἁγίου 

Ὑπατίου, ἐμά ἐστιν. καὶ λύσαντες εὗρον οὕτως καὶ 

ἐδόξαζον τὸν θεόν, ὅτι οὐκ ἐβράχη εἰ μὴ ἕν ἱμάτιον. 

πλησίον δὲ τῆς μονῆς στάβλος ὑπάρχει, ἐν ὦ εἰσιν 

οἱ ἵπποι τοῦ δρόμου, καὶ εἰσελθὸν δαιμόνιον ἐφόνευεν 30 

τοὺς ἵππους ὁ δὲ σταβλιστὴς ἦλθεν βοῶν καὶ προσ- 

πίπτων τῶ ἁγίῳ Ὑπατίῳ᾽ ὃ δὲ εὐλογήσας ὕδωρ δέδω- 

κεν αὐτῷ λέγων Ῥᾶνον ἐν [ τῷ οἴκῳ καὶ εἰς τοὺς ἵπ- 114 

πους. δοὺς δὲ αὐτῷ καὶ εὐλογίαν εἶπεν: Κρέμασον αὐ- 

τὴν ἐν τῷ οἰκήματι καὶ ὃ δαίμων φεύξεται. ἀπελθὼν 

δὲ ἐκεῖνος καὶ ποιήσας ὡς ἐκελεύσθη παρὰ τοῦ ἁγίου, 

οὐκ ἔτι ἄλλο ζῶον ἀπέθανεν τοῦ δαίμονος ἀποὸδρά- 

σαντος. 

πολλοὺς δὲ καὶ τῶν χωρικῶν εἰς τοὺς οἴκους εἰσελ- 

θὸν δαιμόνιον ἔθλιβε σφοδρῶς ἀποκτένον ἢ βοῦν ἢ πρό- 

βατον. οἱ δὲ χωρικοὶ εὐθέως ἦλθον πρὸς αὐτὸν κλαίον- 

τες, ὅπως ἀπελθὼν ποιήσῃ εὐχήν᾽ ἀπελθόντος δὲ αὐτοῦ 10 

καὶ εὐχὴν ποιήσαντος ὃ κύριος ἰάσατο αὐτούς. 

μετὰ δὲ πολὺν χρόνον τοῦ ἐξορισθῆναι Νεστόριον 

ἤρχοντο πολλάκις καὶ ἀξιωματικοὶ καὶ κληρικοὶ καὶ εὐ- 

[2 

118, 38 δύο δέτινεσ Ῥ 24 ἐκ τῶν οἸηἶβ580 αὐτῶν 

250 ὁλοσιρίκων ΡΥ εἰσίν Ὁ 91 ἐμαί Ὁ 29 σταῦλος Ὁ 

ὑπῆρχεν 80 εἰσελθὼν ΡΥ ἐφόνευσεν Ρ 81 σταυ- 

λιστής Ὁ σταβληστὴσ ΡΥ 92 Ὑπατίῳ οἵη Ὁ ἔδωκεν Ρ 

114, 2 δὲ] καὶ Ὁ { εἰσελθὼν Ῥ 8 ἀποκτένων ΡΥ͂ 

9 οἱ.. αὐτὸν ΥῸ : εὐθέωσ δὲ ἤρχοντο πρὸσ τὸν ὑπάτιον Ρ 

10 ἀπελθόντος... 11 ὁ ῸὈ: καὶ ἀπερχόμενοσ ἤυχετο. καὶ Ρ 

11 ἰᾶτο Ρ 12 πολλὺν Υ 18 κληρικοὶ καὶ οἵη Ὁ 
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λαβεῖς ἀσκηταὶ καὶ ἠρώτων αὐτόν, εἰ δυνατὸν ἐλθεῖν 

τὸ Νεστόριον ἐν Κωνσταντίνου πόλει᾽ ὃ δὲ πρὸς αὐτοὺς 

ἔλεγεν᾽ Εἰ ἔστι καιρὸς τοῦ ἀντιχρίστου, δεῖ Νεστόριον 

Ὁ ἐλθεῖν ἐν Κωνσταντίνου πόλει, εἰ δὲ | καιρὸς οὐκ ἔστιν 

τοῦ ἀντιχρίστου, οὐδὲ Νεστορίου τοῦ ἐλθεῖν ἐν Κων- 

σταντίνου πόλει᾽ ἣ γὰρ διδαχὴ Νεστορίου προετοιμασία 

40 τοῦ ἀντιχρίστου ἐστίν. ὄντως γὰρ, ἀδελφοί, ἐρυθριῶ τὴν 

ἀσέβειαν τῶν τὰ ἐκείνου λαλούντων καὶ τὰ ἀκατάληπτα 

οἰομένων ἑτολμηταί, αὐθάδεις “ἃ οὐχ ἑωράκασιν ἐμβα- 

τεύοντες᾽ Νεστόριος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, εἰς οὺς ἣ ὀργὴ 

τοῦ θεοῦ γρηγορήσει ᾿καὶ ἣ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάξει᾽, 

0 ἐὰν μὴ ἐπιστρέψωσι καὶ μετανοήσωσιν ἐκ τῆς ἀπάτης 

αὐτῶν τῆς παρανόμου ἡμᾶς δὲ γένοιτο ἱπεφωτισμένους 

τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς διανοίας ἔχοντας βαδίζειν ἐπὶ τὴν 

ἀληθῆ τρίβον καὶ τὴν πίστιν ἣν παρέδωκαν ἡμῖν οἱ 

ἀπόστολοι κατέχειν, προσκυνοῦντες “ἕνα θεὸν ἐν τρισὶν 

50 ὑποστάσεσιν᾽ ἕν γὰρ θέλημα, μία δύναμις, μία θεότης, 

116 μία βασιλεία πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου [ πνεύματος, 

ἥ τε τοῦ μονογενοῦς ἐνανθρώπησις ἀληθὴς σαρκωθέν- 

τος ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου κατὰ 

τὴν τῶν πατέρων εὐσεβῆ παράδοσιν καὶ ἐν σαρκὶ φα- 

5. νερωθέντος ἡμῖν καὶ θαύματα ἐργασαμένου θεῖα καὶ 

παράδοξα καὶ παθόντος σαρκὶ τὸν ὑπὲρ ἡμῶν σταυρόν 

τε καὶ θάνατον καὶ συναναστήσαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ τοὺς 

ὑπὸ ἁμαρτιῶν κατερραγμένους καὶ ἀναγαγόντος ἡμᾶς 

ΤΙΣ Ὁ ἼΗΙ 105 Οἵ αε 18 25 Οὗ, ΒΑΥΏΟΗ ΤΡυ 

24 1 Ῥροίγσ. τῷ 8 6 ΟΕ ἈΟΡΤΗ 19 20 ΕΡἢ. 1 18 

114, 18 νεστορίου ῬΡ: νεστόριον ΥὉ 995 τολμηταί Ρ: τολ- 

μῆσαι Ὁ ἃ μὴ ἑώρακεν ἐμβατεύων Τ' ἑοράκασιν Ρ 

24 γρητγορίσει Ὁ ῶ8 τρῖβοσ [ 

115, 3 ἐνανθρώπισισ Κ 4 παράδωσιν ὃ ἀπὸ Ρ 
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εἰς τὴν πρώτην μακαριότητα. οἷ μὲν οὖν ἀκούοντες 

ἔχαιρον καὶ ἠσπάζοντο αὐτὸν καλῶς διδασκόμενοι. 10 

ποτὲ δὲ ἀπιόντος αὐτοῦ ἐν κυριακῇ εἰς τοὺς ἁγίους 

ἀποστόλους εὑρέθη τις γυνὴ ξένη βοῶσα καὶ ἐλεγχομένῃ, 

καὶ δὁρκίζουσα ἔλεγεν" Τί ἐμοὶ καὶ σοί, ὦ Ὑπάτιε, μή με 
βασανίσῃς. καὶ εἰσελθοῦσα ἕως τοῦ προθύρου ἔμεινεν 

συγκλῶσα ἑαυτὴν ἕως ἀπολύσεως᾽ καὶ εὐθέως | ἐξελθὼν ἡ 

ἐσφράγισεν αὐτὴν ποιήσας εὐχήν ἐκείνη δὲ πεσοῦσα 1:6 

εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἡσυχάσασα μίαν ῥοπὴν ἀνέ- 

στη σωφρονοῦσα τοῦ θεοῦ τὴν ἴασιν αὐτῇ παρασχόν- 

τος διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ ἁγίου. 

ἄλλός τις νεώτερος ὀνόματι ᾿Αλέξανδρος ἠνέχθη ὑπὸ 90 

τοῦ ἰδίου πατρὸς κλαίοντος καὶ παρακαλοῦντος τὸν 

ἅγιον περὶ τοῦ ἰδίου υἱοῦ. ὃ δὲ λέγει: Ἔασον αὐτὸν 

παραμεῖναι ἐν τῷ μοναστηρίῳ. παραμείναντος δὲ 

αὐτοῦ ἡμέρας τεσσαράκοντα δυσεκβάτως εἶχεν ὃ δαίμων 

ὃ κατοικῶν ἐν αὐτῷ τέλος προσευξαμένου τοῦ ἁγίου 35 

ἐξῆλθεν ὃ δαίμων ἐκλαλήσας μεγάλα. 

ἄλλον πάλιν νεανίσκον ὀνόματι Στέφανον ἤνεγκεν 

ἣ ἰδία μήτηρ δεινῶς ὑπὸ δαίμονος ἐλαυνόμενον οὐ γὰρ 

ἠδύνατο παραμένειν ἐν ἑνὶ τόπῳ πλαζόμενος εἰς ἀτο- 

πίας᾽ τοσοῦτον γὰρ ἦν δυνατός, | ὡς περιγίνεσθαι αὐ- 116 

τὸν δέκα ἀνδρῶν καὶ τὰς ἁλύσεις ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ 

ὡς ξύλα συντρίβειν. παραμείνας δὲ ἐν τῷ μοναστηρίῳ 

καὶ ὑγιὴς γενόμενος διὰ τῶν εὐχῶν τοῦ δούλου τοῦ 

θεοῦ ἀπελθὼν πάλιν εἰς τὰς νεωτερικὰς ἀταξίας τοῦ 5 

114, 29--115,9 οομἴοϑϑίο Παρ οχ βϑυροῖὶο ΟΡοϊϊΐαηο ἃ. 581 

(Μδηβὶὶ Οομο. ναι 9510) ἀποία 

115, 18 σοὶ Ὁ: σὺ ΡΥ͂ ὦ ἴῃ γτὰϑ Ὁ] 16 ἑαυτὴν οἵχὰ Ὁ 

24 αὐτοῦ ἢ ἡμέρας οἡὴ "Ὁ 928 ἡ μήτηρ ἡ ἰδία ἀυτὸν 

δεινὼῶὼσ Ρ 29 πελαζόμενος ΡΥ͂Ρ 1160, ὃ τοῦ κόσμου ὁ Ρ 



τὶ 50. “Ξξν 59-ὔθ 

κόσμου περιεπάτει. ὅθεν ἐπέστρεψεν πάλιν ἐπ᾽ αὐτὸν 

ὁ δαίμων, καὶ πάλιν δήσαντες αὐτὸν ἔφερον πρὸς τὸν 

ἅγιον᾽ ὅντινα ἰᾶτο ὃ θεὸς διὰ τῆς παρακλήσεως τοῦ 

ἁγίου. τοῦτο δὲ ἐποίησεν καὶ πρῶτον καὶ δεύτερον καὶ 

ιτοτρίτον καὶ τέταρτον, ὡς διαβῆναι τετραετῆ χρόνον. 

ὕστερον δὲ ἐπεχείρησεν ὁ δαίμων καὶ φόνον ποιῆσαι" 

σκάμνον γὰρ μέγαν ἐπάρας κοιμωμένων τῶν ἀδελφῶν 

εἰς τὸ μεσημβρινόν, κατὰ κεφαλῆς ἠβούλετο κρούειν᾽ 

ἀλλ᾽ ὃ κύριος οὐ συνεχώρησεν αὐτῷ" “φυλάσσει γὰρ 

τὸ κύριος τὰς ψυχὰς τῶν ὁσίων αὐτοῦ" εἷς γὰρ τῶν νεα- 

νγίσκων ἐξυπνίσας ἐκράτησεν αὐτὸν καὶ θορύβου γενο- 

Ὁ μέϊνου ἔδησαν αὐτὸν μόλις τριάκοντα ἕξ᾽ ὃς ἐξ αὐτῶν 

ἔδακεν δύο, τοῦ ἑνὸς τὸν βραχίονα καὶ τοῦ ἄλλου τὸν 

δάκτυλον ἀπέτεμεν. ὃ δὲ κύριος διὰ τῶν εὐχῶν τοῦ 

9 δούλου αὐτοῦ Ὑπατίου κἀκεῖνον εἰς τέλος ἰάσατο καὶ 

οὐκ ἔτι ἐπλησίασεν αὐτῷ ὁ δαίμων, καὶ τοὺς δαχθέντας 

ἐθεράπευσεν. 

ἄλλον ἄγροικον ὀνόματι Τρύφωνα ἤνεγκαν σεσηπότα 

ἔχοντα τὸν πόδα πρὸς τὸ θεραπευθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τοῦ 

9} ἁγίου" ὃ δὲ δοῦλος τοῦ θεοῦ προσκαλεσάμενος ἔμπειρον 

ἰατρόν, ὅπως δι᾽ ἐπιστήμης τὸ ὀστέον τὸ λεγόμενον 

καλαμίσκον ἐκκόψῃ, ἐκείνου δὲ λέγοντος᾽ Μᾶλλον ἀπο- 

κόψωμεν τὸν πόδα ἀπὸ τοῦ γόνατος, ὁ Ὑ πάτιος ἐπευ- 

ξάμενος κελεύει τὸ ὀστέον ἀρθῆναι. λαβὼν οὖν ὁ ἰατρὸς 

80 τέρετρον καὶ σφῦραν ἔκοπτε τὸ ὀστοῦν καὶ ψόφον ἀπε- 

116. Ὁ.:.11 ΤΉ ΘΒ, ΤΙ Ὅν. ἋΣ 18. ῬΒ. χΧΟν1.1 

110, 19 μέγαν Ρ: μέγα κοιμομένων Υ 18 ἐβού- 

λετο ΡΌ 14 συνεχώρισεν Υ 11 μόλισ ἔδησαν αὐτὸν λς΄ 

ΥΡ 25 Τρίφωνα Ὁ ἤνεγκεν Ὁ 2: καλαμῖσκον Ῥ: κα- 

λαμίσκων ΡΥ ἐκκοψει ὕᾧὺ 28 εὐξάμενοσ Ὁ 

90 σφύραν ΡΥΌ : 



Ῥ. 886 ὙΕΥΩΣ κς 

τέλει᾽ ὃ δὲ ἄγροικος πονῶν ἔλεγεν᾽ Τί μοι ποιεῖτε; ὃ 

δὲ ἰατρὸς χαριέντως λέγει αὐτιίῦ" ΤΤοδάριόν σοι | ποιοῦ- 117 

μεν χωρὶς ὀστέου. καὶ ἄραντες τὸ ὀστοῦν ἀπὸ τοῦ 

ἀστραγάλου, ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ὃ κύριος ἰάσατο αὐτὸν 

ἔχοντα τὸν πόδα χωρὶς ὀστέου᾽ ἔτρεχεν δὲ ὡς πάντες 

καὶ ἔκαμνε πλέον τῶν ἄλλων, καὶ οὐδὲν ἐνεπόδιζεν ὁ 

αὐτόν, ὡς πάντας τοὺς ὁρῶντας δοξάζειν τὸν θεόν. 

ἄλλοτε πάλιν λάκκον ὥρυγον οἱ ἀδελφοὶ δύο ὀρ- 

γυϊῶν τὸ βάθος καὶ ἀνενεγκόντες λίθον μέγαν, οἷον αἵἴ- 

ρουσιν ὀκτὼ ἄνδρες, καὶ ἐξ ἄκρου ἀποθέμενοι ἀπέπεσεν 

ὃ λίθος καὶ συνέλαβε δύο ἀδελφοὺς κάτω ἐν τῷ λάκκῳ. τὸ 

παρεστὼς δὲ ὁ ἅγιος Ὑπάτιος καὶ θεασάμενος τὸ γτε- 

γονὸς ἐν τῷ καταπίπτειν αὐτοὺς ἀνέκραξε λέγων “Εὐλο- 

γητὸς κύριος᾽ καὶ οὐδὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ἐβλάβη ἀπὸ τοῦ 

λίθου τὸ σύνολον, εἰ μὴ μόνον ὃ εἷς ἔβρεξεν τὰ ἱμάτια᾽ 
δ᾽. Ὁ 

ὕδωρ γὰρ ἦν ἐν τῷ λάκκῳ, δι᾽ ὃ καὶ ὀρύγοντες εὗρον καὶ τ: 

τὸν λίθον. τὸ δὲ ὕδωρ ἥυρισκον, ὅπως ἀρδεύοιτο | αὐ- Ὁ 

τῶν ὁ κῆπος. 

ἄλλός τις στρατευόμενος σκρινιάριος τῶν ἐπάρχων 

ὀνόματι Ἐγέρσιος, μέσην ἡλικίαν ἔχων Ἕλλην ὑπῆρχεν᾽ 

βουλόμενος δὲ ὃ θεὸς σῶσαι αὐτὸν οἰκονομεῖ ἀπολέσαι 90 

αὐτὸν χαρτία᾽ καὶ ἦν ἀκούων περὶ Ὑπατίου καὶ ἔρχε- 

ταὶ πρὸς αὐτὸν προσπίπτων αὐτῷ καὶ λέγων: Εὖδξαι, 
) 

ἵνα εὑρεθῇ τὰ χαρτία, καὶ πιστεύω τῷ θεῶ᾽" ἐπεὶ ἐὰν 

ἘΠῚ, Τῷ Ἔλιδ. Ὁ. 68 

111,1 χαριεντῶσ Ρ. πόδα σοι Ρ Ὁ ἔκαμ[ν)]ε ὁ γΔ5 Ρ 

ἐνεμπόδιζεν Ὁ Ἷ ὥρυγαν γ,Ὁ ὁργυῶν Υ, Ὁ ὃ μέγαῦ 

18 ἐβλάβει Ὁ 10 δι᾽ ὃ] διὸ ΡΥ ὠρύγοντεσ Ὁ: 

ὀρυγέντεσ Ῥ 16 ἀρδεῦοι Ὁ 21 “ροϑὺ Ὑπατίου Θχίγθιηο 

ἄθυϑιι ποίϑ Ρᾶγίου!αθ καὶ ἀρ] ἀοοθτη ἱρβϑηλ ΟΥ̓ ΪΌτι5. [{- 

ἐθυῖὶβ βουϊρϑιῦ ὙἹ 

6 



--Ἠ 8ὃ2 -- ΐ ὅ0--Δδῇ 

μὴ εὑρεθῇ, φυγῇ χρῶμαι ἢ ἄλλό τι κακὸν ἐπινοῶ, ἵνα 

95 μὴ ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος ἀναιρεθῶ. ὃ δὲ ἐνουθέτησεν αὐὖ- 

τὸν παραινέσεσι καὶ εὐξάμενος τῷ θεῷ λέγει αὐτῷ Ὕ- 

παγε, ἀπαντήσει γάρ σοι ἄνθρωπος λέγων ὅτι εὕρηνται 

οἱ χάρται, καὶ εὐθὺς ὡς συνετάξω τῷ θεῷ, ποίησον καὶ 

γενοῦ χριστιανός. ὡς οὖν ἀπῆλθεν τρία σημεῖα, ἤδη 

80. μέλλων περᾶν ἤκουσεν ὅτι ἥυρηνται τὰ χαρτία᾽ κατε- 

δίωκεν γὰρ αὐτὸν ἴδιος αὐτοῦ ἄνθρωπος νομίσας ὅτι 

118 ἀπέδρα, καὶ ἀπαντήσας ἀπήγγειλεν [ αὐτῷ, ὅτι εὕρηνται 

οἱ χάρται᾽ ἐκεῖνος δὲ περιχαρὴς γενόμενος ἀνέκαμψεν 

πρὸς τὸν “ὙὙπάτιον εὐχαριστῶν τῷ κυρίῳ, καὶ οὐ μόνον 

ἐπίστευσε τῷ θεῷ καὶ ἐβαπτίσθη, ἀλλὰ καὶ ἀπετάξατο᾽ 

ο στήσας γὰρ ἴδιον ἄνθρωπον εἰς τὸ σκρινίον αὐτὸς σε- 

μνὸν βίον καὶ εὐλαβῆ διῆγεν᾽ καὶ γενόμενος ξενοδόχος 

ἐφ᾽ ἑκάστης ἡμέρας ἐξενοδόχει καὶ μονάζοντας καὶ πτω- 

χοὺς ἱκανούς, τὴν τροφὴν ἀπονέμων ἐξ ὧν ἔδωκεν αὐτῷ 

ὃ θεὸς ἐν τῇ στρατείᾳ. 

10 ἄλλοτε πάλιν ἀρχιμανδρίτης τις ὀνόματι ᾿Αλέξανδρος 

ἐλθὼν ἐκ τῆς ἀνατολῆς καὶ σὺν αὐτῷ ἀδελφοὶ ὡς ἑκα- 

τὸν ᾧκησαν ἐν τῇ πόλει. καὶ ἣ πολιτεία αὐτοῦ ἐπίδο- 

ξος πᾶσιν ἐγένετο᾽ ζηλωτὴς γὰρ ἦν εἰς ἄκρον, καὶ ζήλῳ 

φερόμενος ἤλεγχε τοὺς ἄρχοντας, εἴ τι ἂν συνέγνω ἄτο- 

τό πον. ἐκεῖνοι δὲ μίαν βουλὴν ποιήσαντες ἐξώρισαν αὐὖ- 

Ὁ τόν, | ἵνα ἀπέλθῃ εἰς τὴν ἰδίαν πατρίδα. ἐκεῖνος δὲ 

ἅμα τοῖς ἀδελφοῖς ἐξελθὼν ἐκ τῆς πόλεως ἔρχεται καὶ 

καταφεύγει εἰς τοὺς ἀποστόλους πλησίον τῆς μονῆς 

Ὑπαοτίου. καὶ ἀποστέλλει ὃ ἐπίσκοπος ὄχλους διὰ τὸ 

30 κέλευσμα τῶν ἀρχόντων, ἵνα διώξωσιν αὐτοὺς ἐκεῖθεν. 

1117, ὃ ἐνουθέτισεν 90 εὕρηνται ΥῸ 

118, ϑ᾽ αὖ Ὁ ἴδιον ἄνθρωπον ΥΌ; ἄνον εἰσ ἴδιον πρόσ- 

ὠπον Ρ σκρινεῖον ΡΥΡ 10 ὅἅλλο τε ἡ," 



Ῥ. 381---388 ἀν ἼΘΒΡ ἔτος 

οἱ δὲ ὄχλοι ἐλθόντες καὶ τοὺς ἀδελφοὺς σὺν τι ᾿Αλε- 

Ξξάνδρῳ δείραντες ἐξέβαλον τοῦ ἀποστολείου, τοὺς δὲ 

καὶ ἐτραυμάτισαν. βαστάζοντες λοιπὸν οἱ ἀδελφοὶ τὸν 

ἀββᾶν αὐτῶν, διέβαινον πλησίον τοῦ μοναστηρίου, οὐ 

γὰρ ἠδύνατο περιπατεῖν διὰ τὰς πληγάς. παριόντων 90 

οὖν αὐτῶν, ἐκεῖσε ἐξελθὼν ὃ Ὑπάτιος ἐπέσχεν αὐτούς" 

εἰσαγαγὼν οὖν πάντας ἐν τῷ μοναστηρίῳ ἀνεκτήσατο 

καὶ τὰ τραύματα ἐθεράπευσεν. ὃ δὲ ἐπίσκοπος Χαλκη- 

᾿ς δόνος ἀποστέλλει λέγων τῷ Ὑπατίῳ Ὅτι ἐδέξω ᾿Αλέ- 

ξανδρον, αὔριον σὺν αὐτῷ διωχθῆναι [ ἔχεις. ὃ δὲ λέγει 119 

τῷ ἀποσταλέντι: Εἰπὲ τῷ ἐπισκόπῳ: Οὕτως ἔσται “ὃ 

ἁπτόμενος αὐτοῦ, ὡς ὃ ἁπτόμενος τῆς κόρης τοῦ ὀφθαλ- 

μοῦ αὐτοῦ. τῇ οὖν ἕωθεν ἀποστέλλει ὁ ἐπίσκοπος 
δεκανοὺς τῶν μαρτυρίων καὶ πτωχοὺς καὶ ἐκ τῶν ἐρ-Ὁ 

Ὑγαστηρίων τινὰς καὶ κληρικοὺς καὶ βούρδονας δύο, ἵνα 

καθίσαντες δὁδεύσωσιν εἰς τὴν ἐξορίαν. οἱ δὲ ἄγροικοι 

λυπηθέντες ἀποστέλλουσι πρὸς τὸν Ὑπάτιον λέγοντες" 

Κέλευσον καὶ συναχθέντες διώξομεν αὐτούς. ὃ δὲ εἶπεν 

β αὐτοῖς Ἐάσατε, τέκνα, εἰ γὰρ οὐκ ἔστιν ἀπὸ θεοῦ δι- τὸ 

ο΄ αυχθῆναι ἣμᾶς, ὃ θεός μου διώξει αὐτούς. ὡςς δὲ ἕτοι- 

μάσθησαν οἱ ἀδελφοὶ ἀμφότεροι, καὶ ἐβούλετο ἕκαστος 

κἂν βιβλίον ἄραι εὐλογίαν εἰς τὴν δδόν, ἰδοὺ δεκανὸς 

ἀπὸ τοῦ παλατίου ἔφιππος, ὃς μαθὼν τὰ γινόμενα εἰσελ- 

Θὺὼν ἐν τῷ ὄχλῳ λέγει" Δότε νοτάριον καὶ χάρτην, | δότε" 

ὑμῶν τὰ ὀνόματα᾽ ἣ βασίλισσα ἀπέστειλε μαθεῖν, τίνες 16 

Γ 
͵ 
Ἷ 

119,2 Ζδομαν. πὶ 8 

118, 22 δήραντεσ Ὁ 28 βαστάζωντεσ Υ: 206 κα- 

πτέσχεν Ρ 28 χαλκηδῶνοσ Υ͂ καλχηδώνοσ Ῥ᾽ χαλκοδόντος Ὁ 

119, 6 βούρδονασ Ὁ: ἡμιόνουσ « ὡδεύσωσιν Ὁ 

8 τὸν οἵῃῇ Ὁ 9 διώξωμεν νῸ 18 εὐλογίαν ἄραι Ῥ 

16 βασίλεισσα Υ͂ 
᾽ . 

ἌΝ ΒΌΣΞΟΙΣ. 



-- 8 -- δ51-ὖῦ 

εἰσὶν οἱ διώκοντες τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ. καὶ εὐθέως 

ἐκεῖνοι ἀκούσαντες τὰς ὄψεις ἐνεκαλύπτοντο καὶ ἀπεδί- 

δὃρασκον, ὡς μὴ ἀποληφθῆναι ἕνα ἐξ αὐτῶν. καὶ ἐπλη- 

.οο. ρώθη ἣ γραφὴ ἣ λέγουσα᾽ πῶς διώξεται εἷς χιλίους, 

καὶ δύο μετακινήσουσι μυριάδας, εἰ μὴ ὃ θεὸς ἀπέ- 

δοτο αὐτούς; ἑπαρεμβαλεῖ γὰρ ὃ ἄγγελος κυρίου κύκλῳ 

τῶν φοβουμένων αὐτὸν καὶ ῥύσεται αὐτούς. λοιπὸν 

γὰρ ἕως ἡμερῶν στρατιῶται ἱκανοὶ ἐφύλαττον τὸ μονα- 

οῦ στήριον. ὁ οὖν Ὑπάτιος χρόνον ἀναπαύσας τὰ πρόβατα 

σὺν τῷ ποιμένι ἀπέστειλεν. οἱ δὲ εὐχαριστοῦντες ἀπῆλ- 

θον ὡς ἀπὸ σημείων δεκαπέντε ἐν ἰδιάζοντι τόπῳ 

ποιήσαντες μοναστήριον μέγιστον, ἐν ὦ κατοικοῦσι τρια- 

κόσιοι ἅμα ἀσκηταὶ τὸν θεὸν δοξάζοντες ἀκαταπαύστως" 

190 οὗτοι δέ εἰσιν οἱ μονάζοντες οἱ τὸ [ μοναστήριον τῶν 

᾿Ακοιμήτων οἰκοῦντες. 

ἄλλός τις μαθητὴς γέγονεν τοῦ ἁγίου Ὑπατίου 

ὀνόματι Μακάριος. οὗτος δὲ ἐν τῷ κόσμῳ διάγων ζῆ- 

ὅλον εἶχεν ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν, καὶ ἦν συνοικῶν πε- 

ριέργοις ἀνδράσιν, ὅθεν καὶ παραλλαξίαν εἶχεν ἀσυμφα- 

νῶς εἰς τὰς φρένας, ὡς μήτε ἐκεῖνον γινώσκειν τοῦτο, 

ἀσυμφανὲς γὰρ ἦν. οὗτος λαβὼν τὸ ἅγιον βάπτισμα. 

ζήλῳ καὶ πόθῳ εὐθέως κινούμενος ἐν τῷ μοναστηρίῳ 

1. ἐλήλυθεν καὶ ἀποταξάμενος τῷ κόσμῳ γέγονε μοναχός " 

καὶ τοσοῦτον ἤλασεν εἰς ἐπίμονον ἄσκησιν (ἦν γὰρ καὶ τῶν 

119, 20 Θοαΐου, χχχαι 80 ΟΣ ΡΒ, ΧΧΧΥν ὃ 

119, 18 ὄψει ἀνεκαλύπτοντο Ρ ἀπεδίδρασκεν 19. 

ὑπολ[ζειϊφθῆναι Ῥ 6χ ὑποληφθ. 28 αὐτῶν Υ! λοιπὸν... 34 

μοναστήριον οἴη 98 κατοικοῦσιν ἅμα τριακόσιοι ἀσκηταὶ 

ἀκαταπαύστωσ τὸν θεὸν δοξάζοντεσ Ῥ 

120, ῶ ἀκοιμητῶν ΝῸ 8 τίσ Υ͂ δὲ Ὁ τοῦ ἁγίου οἵχ Ρ᾽ 

4 ζήλων Υ1 6 εἶχεν καὶ ἀσ. Ῥ ᾿ 
ι 



-- Ὑο ον των: ὧστ 5.5 Κεφ 

Ἁ 

Ρ. 388 ων μδ᾽ 9 

σώματι πάνυ συνεστηκώς), ὡς κάμνειν αὐτὸν πρὸς τρία 

ὀνόματα. εἴ ποτε γὰρ {δεῖΣ κῆπον γεωργῆσαι ἢ ἀμπέλους 

σκάψαι ἢ ἄλλό τι ποιῆσαι ἐπίπονον, οἱ ἐπιτήδειοι τῷ 

ἔργῳ εἰς τοῦτο τεταγμένοι εἰσίν, οἱ δὲ λοιποὶ τρίχινα 16 

ἐργάζονται. ἔστι δὲ ἐξ αὐτῶν ὃ μὲν καλλιγράφος, ὃ 

δὲ πλύτης | καὶ ῥάπτης, ἄλλος ὀστιάριος (μιᾶς γὰρ θύρας ἢ 

οὔσης οὐκ ἔστιν ἁπλῶς τινα ἐξιέναι ἢ εἰσιέναι), ἄλλος ᾿ 

ἐπὶ τῶν ζῴων τῶν ἀληθόντων, ἄλλος οἰκονόμος (καὶ 

εἴ που χρεία οἰκοδομήματος ἦν γενέσθαι, πάντες συνήρ- 90 

χοντο ἐκεῖ), ἄλλος τοῖς ἀρρώστοις ὑπηρετεῖ, ἄλλος εἰς τὸ 

ἀποδέχεσθαι τοὺς ξένους καὶ ἀναπαύειν. οἱ πάντες δὲ 

ἑβδομάδας ποιοῦντες ἀλλήλοις τὴν ὑπηρεσίαν ἀποδι- 

δόασιν᾽ ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ ἔργῳ ἅμα καὶ ψαλμὸν 

μελετᾷ καὶ τὴν εὐχὴν τῷ θεῷ ἀποδίδωσι παρεκτὸς τῆς 56 

κοινῆς τῶν πάντων λειτουργίας. καὶ οὐκ ἔστιν ἁπλῶς 

τινα ἀπὸ τοῦ ἰδίου ἔργου, οὗ προσετάγη, μεταπηδῆσαι 

εἰς ἄλλο, ἀλλ᾽ ὅπου ἐκελεύσθη μένει ἐν τῇ τάξει αὐτοῦ. 

ὃ δὲ Μακάριος, εἰς ὃ ἂν ἐπετράπη, προθύμως καὶ σπου- 

δαίως ἐπεδίδου ἑαυτὸν τῷ μόχθῳ, ὡς ἀληθῶς τῷ θεῷ 80 

δουλεύων κατὰ τὸν λέγοντα᾽ | “ἐν κόποις περισσοτέρως. 191 

ἐγτκρατευόμενος γὰρ πάνυ ἠγρύπνει, πολλάκις καὶ τὸ 

τρίτον τῆς νυκτὸς ὀρθὸς ἱστάμενος ἤὑύχετο᾽ παρεκτὸς 

191,1 ΠΟ ον. χι 98 

190, 12 συνετικὸσ Ῥ συν[τιϊκιὺσ οἴη γτὰ5 Υ συστικιὼὺς Ὁ 

πρὸσ Ὁ: ὧσ Ρ 18 δεῖ ᾿Ἰηϑουθηαθπτη ογδαῦ γεωργίσαι Υ 

14 ἐπίμονον Ἢ ἐπιτείδειοι Υ τὸ ἔργον Ὁ 10 δὲ Ρ: 

μὲν Ὁ 18 ἔστιν τινὰ ἁπλῶσ εἰσιέναι ἢ ἐξιέναι 19 

οἰκοδόμοσ ΥὉ 21 ὑπηρέτει Ρ ὑπηρέτη Ὁ 28. ἀποδι- 

δώασιν Υ͂ 94 ἕκαστος... 90 ἀποδίδωσι οὔἷὴ ΟἿ με- 

ταπηδῆσαι Ῥ: ἀπὸόπηδῆσαι Υ, Ὁ 29 ἐπετράπει ἢ σπου- 

δαῖοσ 91 πίε]ρ[Πσσοτερὼωσ οατῃ τὰ Ρ 

191, 8 ὀρθὸσ Ρ: ὀρθῶσ Υὺ 



᾿ 
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γὰρ τῆς κοινῆς τῶν πάντων ψαλμῳδίας καὶ ἀγρυπνίας 

εἰς τὸ νυχθήμερον τὸν Δαυὶδ ὅλον δεύτερον. ἐμελέτα. 

᾿ τοσαύτην δὲ ἀγάπην εἶχεν πρὸς τοὺς ἀδελφούς, ὡς μὴ 

ζητεῖν ποτε τὴν ἰδίαν ἀνάπαυσιν, ἀλλὰ τὴν τοῦ ἀδελ- 

φοῦ. οὕτως οὖν δουλεύων τῷ θεῷ καὶ τῆς πρώτης 

παραπληξίας τὴν ἴασιν παρὰ τοῦ θεοῦ ἔλαβεν. ποιή- 

τοσαντος οὖν δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἐν τῷ μοναστηρίῳ, μὴ 

δυνηθεὶς ὃ διάβολος ποθὲν αὐτὸν χειρώσασθαι, ἧυρεν 

αὐτὸν σαθρότερον περὶ τὴν ταπεινοφροσύνην, καὶ τοὺς. 

πόνους τῶν ἀρετῶν ἀναμοχλεύων ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ τι- 

νὰς φαντασίας αὐτῷ προσάγων ἐπὶ σχήματι τοῦ Χριστοῦ, 

16 τέλος εἰς οἴησιν αὐτὸν ἠχμαλώτευσεν ὑποβαλὼν αὐτῷ 

έν τοῖς λογισμοῖς, ὅτι Ὑπὲρ πάντας δίκαιος εἶ" μείζω 

γὰρ πάντων ἤσκησας, καὶ ὃ ᾿Ιησοῦς ἀγαπᾷ σε καὶ ἐν 

σοὶ κατοικεῖ καὶ διὰ σοῦ λαλεῖ τοῖς ἀδελφοῖς. χρό- 

νου δὲ παριόντος ἐκ τῶν λόγων αὐτοῦ ἔγνω ὃ Ὑπά- 

φοτιῖος καὶ τινὲς ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν ὅτι πλανᾶται, καὶ 

γουθεσίας αὐτῷ προσέφερεν. καὶ οὐκ ἐπείθετο αὐτῷ, 

ἀλλὰ πάντας ἐξεμυκτήριζεν᾽ πεπόρθητο γὰρ ὑπὸ τῆς 

ἐναντίας δεινότητος᾽ τοῦτο δὲ αὐτῷ συνέβη διὰ τὸ 

ἀδιάκριτον. τοσοῦτον οὖν ἐφρενοβλάβησεν, ὡς παρρησίᾳ 

5 ἀποκαλεῖν τὸν ἅγιον Ὑπάτιον᾽ ᾿Αντάρτα τοῦ Χριστοῦ, 

ἣ δεξιὰ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μου ἐστίν, καὶ ὁ Ἴη- 

σοῦς δι᾽ ἐμοῦ ὁμιλεῖ καὶ ἀπεκαλύφθη μοι καὶ εἶπέν μοι 

ὁ Ἰησοῦς, ὅτι Χιλίους σοι ἐπισκόπους χαρίζομαι, ἵνα ἄρχῃς 

αὐτῶν ὡς ἀρχιεπίσκοπος. ὃ δὲ Ὑπάτιος σπλαγχνιζό- 

191, 6 ἔσχεν Ὁ ὃ τῆς οἵ ἢ 2Ω ἔλαβον Ὁ 11 

πόθεν 0 εὕρεν Ὁ 19. σαθρώτερον Κ᾽ 16 Εἴ υ: 

ἣν Ὁ 11 καὶ ροβύ σε οἵ Ὁ 19 οχβϑρθοΐθβ προϊόντος 

28 τούτω Υ 26 δεξιᾶ Ρ 21 ἀπεκαλύφθει 



Γ Ρ. 338---339 ἘΔ τς 

μενος ἐπ᾽ αὐτῷ, ἵνα μὴ ἐξέλθῃ τοῦ μοναστηρίου πλανώ- 30 

μενος, βάλλει αὐτῷ σίδηρα | εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ, 129 

ὅπως διαφυλαχθεὶς ἔλθῃ εἰς ἑαυτόν. καὶ μετ᾽ ὀλίγας 

᾿. ἡμέρας λέγει ὃ Μακάριος τῷ Ὑπατίῳ᾽ ᾿Απόλυσόν με 

καὶ δός μοι ἕνα ἀδελφόν, ἵνα ἀπελθὼν συνάξω τοὺς 

ἱ χιλίους, οὺς ὑπέσχετό μοι ὃ Ἰησοῦς. ὃ δὲ Ὑπάτιος ὁ 

εἶπεν πρὸς αὐτόν. Ἐγὼ μὲν ἐβουλόμην μὴ ἀπελθεῖν 

σε᾿ εἰ δὲ οὐκ ἀνέχῃ, ἄλλον ἀδελφόν σοι οὐ δίδωμι, ἀλλ᾽ 

εἰ βούλει ἀπελθεῖν, σὺ μόνος ἄπελθε. ἀπελθὼν οὖν εὐ- 

θέως προσῆλθεν τοῖς ἁγίοις μυστηρίοις μὴ λαβὼν εὖὐλο- 

γίαν μήτε κατειρηνεύσας μετὰ τοῦ πνευματικοῦ πατρός. 10 

τύπος γὰρ τοιοῦτος καὶ ἀκολουθία ἐκράτησεν, ἵνα ὃ 

ἐξερχόμενος τοῦ μοναστηρίου, κἂν ἐν ἄλλῳ τόπῳ ἐν 

καταστάσει γένηται, κἂν ἐν ὁδῷ μέλλῃ ἀπέρχεσθαι, 

πρῶτον ἔρχεσθαι καὶ κατειρηνεύειν μετὰ τοῦ ἱερέως καὶ 

ο΄ πατρὸς καὶ λαμβάνειν εὐλογίαν καὶ οὕτως λοιπὸν ἀνεμπο- 15 

[ δίστως καὶ ἀκηλιδώτως | προσέρχεσθαι τοῖς ἁγίοις μυστη- Ὁ 

ρίοις κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ κυρίου τὴν λέγουσαν “ἐὰν 

προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου, πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ 
; σου΄. ποτὲ γάρ τις δι’ ἀφροσύνην ἐκοινώνησεν μὴ 

λαβὼν εὐλογίαν, καὶ δεινὴν παιδείαν ἐπαιδεύθη παρὰ 90 

' τοῦ θεοῦ, ἕως ὅτε ἦλθεν πρὸς τὸν Ὑπάτιον, καὶ ἤυ- 

ξατο περὶ αὐτοῦ καὶ ἰάθη. ὁ δὲ ἄθλιος Μακάριος ὃ 

πλήρης τῶν δακρύων τῶν δούλων τοῦ θεοῦ Φ “ χρήζων 

Ἴῳ ὙΨἊΡ σ Ε θΥ ΟΝ ΡΜ 

199. 17 Μαιῃ. ν 98 

121, 80 αὐτῶ Ῥ: αὐτὸν ΥΡ πλανόμενοσ Ὁ {Ὁ} 

αὐτοῦ οἵχὰ Ὁ 1 ἀνέχῃης Ὁ 8 βούλη Υ,0Ρ [0 μετὰ ΡΥ: 

κατὰ Ὁ. .12 κἀν: καὶ νὴ. 18 κἀν Ῥ: ἢ καὶ Ὁ μέλλει Ρ 

14 καϊτ]ειρηνεύειν τη τὰἃ8 [16 ἀκηλιδότωσ Ὁ προσ- 

ἐρχεται Ρ 19: διὰ Ὁ 285 πἰαύπτη τὶ πο ἱπαϊ]οδηΐ, ἴπ- 

Τογοίαιῦ ἔοτῦ {καὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ θεοῦ» χρήζων οἵῃ Ὁ 

ΟΝ τὐμ να ν δῶ ψυσνΣ 



τέσσαρα ἔτη ποιήσας οὔτε ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα καὶ 

95 κατειρήνευσεν, οὔτε ἕνα ἐκ τῶν χιλίων συνήγαγεν. τὸ 

δὲ μὴ εἰρηνεῦσαι μετὰ τοῦ πατρὸς χεῖρον αὐτῷ γέγονεν 

πάσης βλάβης᾽ μετὰ γὰρ ἐνιαυτὸν τῆς τελευτῆς τοῦ 

Ὑπατίου παιδευθέντα εἰς ἀκροτάτην ἀρρωστίαν φέρουσί 

τινες ἀδελφοὶ ἐν τῷ μοναστηρίῳ, ὃν κατοικτείραντες οἷ 

80. μαθηταὶ τοῦ Ὑπατίου ἐδέξαντο, ἕως οὗ ἐξετάκη καὶ τὸ 

198 σαρκίον καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ. ἡμερῶν δὲ ὀγδοήκοντα 

τινὸς οὐ μετέλαβεν τροφῆς κράζων καὶ λέγων Οἴμοι, ὅτι 

ἠθέτησα τὸν ἅγιον Ὑπάτιον τὸν ἐμὸν πατέραι νήφων 

γὰρ τῇ ἰδίᾳ διανοίᾳ ἐβόα λέγων: Τὸν νῶτόν μου θεά- 

ὅ σασθε, τινὲς γάρ με δεινῶς μετὰ ῥάβδων μαστίζουσιν. 

καὶ ταῦτα λέγων ἀπέδωκεν τὸ πνεῦμα. καὶ κατέθεντο 

αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ἐν ᾧ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν οἱ 

ἀδελφοὶ τὰς εὐχὰς ἐπιτελοῦσιν᾽ ἐπειδὴ γὰρ ἀπὸ ἀδια- 

κρισίας καὶ ἐλαφρότητος τοῦτο ὑπέστη καὶ ὡς ἄπειρος 

ιονηφάλεος οὐκ ἔστη εἰς τοὺς πολέμους, τούτου χάριν 

ἐσπλαγχνίσθη εἰς αὐτὸν ὁ κύριος καὶ οὐχ ὑστέρησεν 

αὐτὸν τῆς καλῆς ἀδελφότητος, ὅνπερ ἐλπίζομεν ταῖς 

πρεσβείαις πάντων τῶν ἁγίων καὶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν 

“Ὑπατίου ἔλεος εὑρεῖν παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ 

Ὁ ἡμέρᾳ μετὰ πάντων τῶν δούλων [ τοῦ θεοῦ᾽ ἀμήν. 

ιοτοῦτο δὲ ἐμνημονεύσαμεν εἰς ἀπόδειξιν τῆς ὠφελείας 

τῆς οὔσης ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ᾽ μυρίας γὰρ ἀρετὰς ἐὰν 

ἔχῃ τις χωρὶς ταπεινοφροσύνης, μάτην κοπιᾷ᾽ βδέλυγμα 

192, 24 καὶ οτηΐδδιιιη ΒαρρΡ θοῦ πὰρ ΡῚ 20 χείρων Υ 

γέγονεν αὐτῶ ΝῸ 

128,1 ὁστὰνγ δὲ 0: γὰρ Ρ 2 μετελάμβανεν 

4 θεάσ[α]σθε οπη γ85 ({ππἰζ ἡ) ΡῚ Ὁ με μετὰ ῥάβδων δει- 

νῶσ βασανίζουσιν Υ᾽ 10 νηφάλεωσ Ῥ νηφαλέωσ 0 568 

οὗ. 186, 10 11 εὐσπλαγχνίσθη ΥὉ 12 καλῆς οἵη Υ᾽ 

͵ 
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Ῥ. 889--840 Ὡροδδ, ν- 

; ΄»“- 

γὰρ παρὰ κυρίῳ πᾶς ὑψηλοκάρδιος καὶ ἐπὶ τὴν ψάμμον 

οἰκοδομεῖ, καὶ “ἣ ἐξουδένωσις τοῖς ὑπερηφάνοις ̓̓  “ἐπι- 90 

βλέπει δὲ κύριος ἐπὶ τὴν προσευχὴν τῶν ταπεινῶν᾽" 

“ἐταπεινώθην γὰρ καὶ ἔσωσέν με΄. ἰδοὺ γὰρ ὁ ἀδελφὸς 

Μακάριος πῶς ἤσκησεν, καὶ ἵνα οἰηθῇ περὶ ἑαυτοῦ εἶναί 

τι εἰ μὴ ὅτι τὸ ἔλεος τοῦ θεοῦ προέφθασεν αὐτόν, 

ἀπώλεσε πάντα. ὅσα οὖν καλὰ ἔργα ἐὰν ποιήσῃ τις, 2 

ἵνα λέτὴ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπ’ ἀληθείας, ὅτι Οὐκ εἰμὶ 

ἄξιος κληθῆναι δοῦλος τοῦ κυρίου, οὔτε ἱκανός εἰμι 

πρὸς ἐλάχιστον δοῦλον τοῦ θεοῦ" τὰ γὰρ ἀγαθὰ ἔργα 

ὁ θεὸς ποιεῖ ὁ διδοὺς τὴν χάριν καὶ καταξιῶν ἡμᾶς τοῦ 

γινώσκειν ποιῆσαι τὸ καλόν, “ὁ διδάσκων [ ἄνθρωπον 134 

γνῶσιν᾽" εἶπεν γάρ᾽ “ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον 

ἀγαθόν᾽" “ὃ γάρ τις ποιήσει ἀγαθόν, τοῦτο κομιεῖται 

παρὰ κυρίου. 

Ἄλλοτε πάλιν ἑστηκότος αὐτοῦ εἰς τὴν ὑπηρε-ὅ 

σίαν ἤσθετό τινος πικρᾶς δυσωδίας᾽ πολλοὶ γὰρ ἐκ 

τῆς πόλεως ἀκούοντες περὶ αὐτοῦ ἤρχοντο καὶ ἀπέ- 

λαυον τῶν ἁγίων αὐτοῦ εὐχῶν πληρωθείσης δὲ τῆς 

ὑπηρεσίας ὡς ὑπὸ θείας δυνάμεως ἐκάλεσε τὸν ἄνθρω- 

πον, ἐν ὦ ἦν ἣ δυσωδία, καὶ στήσας αὐτὸν ἐν τῷ μέσῳ το 

εἶπεν᾽ ΤΤόθεν εἶ, καὶ τί τὸ ἐπιτήδευμά σου, καὶ τί βα- 

128, 19 οἵ, Μδίῃ. νιὶ 234. 26 20 ῬΕΟΣΞΙΙΣ ΡΒ 8 

ὦ θυ οχὶν 6 

124. 1 Ῥ5. χοῖι 10 , ῬΒΗ ΣΧΧΙΤ ΤΌ 9. ΕρΗἢ. νι 8 

198,19 ψάμμων ΥἹἱ 20 ἡ οἵὴ 94 ὅτι ἢ 

206 λέγει Ὁ αὐτοῦ οὔ ΥὉ 8 τοῦ οἵἷὰ Ὁ 99 ποιεῖ 

ΟΠ 5ΒῈΠῚ ΒΡ ]Θῦ τὴρ Ὑ2 ὁ δηΐθ διδοὺς οὔ Ὁ 

194, 8 ἕκαστος ὃ ἐὰν ποιήσῃ Τ' ὃ γὰρ τίσ Ῥ ἀγα- 

Θὸν οἵἷὴ Ὁ τοῦτο ΥΌΤ᾽: τοῦτο καὶ Ρ { αὐτῶ Ρ ἀπέ- 

λαυνον Ρ 9 ἐκέλευσεν Ρ 10 αὐτῶν ΥἹ 



ἌΣ δ᾽ ἐς θ9--64 

στάζεις; ὃ δὲ εἶπεν ᾿Απὸ ᾿Αντιοχείας εἰμὶ καὶ βούλομαι 

χριστιανὸς γενέσθαι. ἐρευνήσας δὲ αὐτὸν ἧἥυρεν ἐν 

αὐτῷ ῥάκος ὡς ζώνης τριδακτυλιαίας καὶ ἀνετάσας αὐὖὐ- 

τό τόν" Τί θέλει εἶναι τοῦτο; ἐγὼ γὰρ ἠσθόμην ἐν τῇ εὐχῇ 

σατανικῆς δυσωδίας, μόλις ὡμολόγησεν τὸ ἱμάτιον 1} 

Ὁ αὐτὸ εἶναι τῆς ᾿Αρτέμιδος᾽ καὶ εὐθὺς ἐκέλευσεν αὐτὸ 

καῆναι. βληθέντος οὖν τοῦ ἱματίου εἰς τὸ πῦρ οὐκ 

ἐκαίετο, ἀλλ᾽ ἐγένετο ὡς σκεῦος σφαιροειδές. τότε ὃ 

50 ὅγιος εὐχὴν ποιήσας μετ᾽ ἄλλων ἀδελφῶν καὶ τοῖς ποσὶν 

αὐτοῦ συντρίψας ἐλέπτυνεν κατὰ λεπτὸν καὶ γῇ μίξας 

εἰς ἀφεδρῶνα ἔρριψεν καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ Εἰ βούλει 

χριστιανὸς γενέσθαι, φέρε μοι τὸ βιβλίον σου καὶ πάντα 

τὰ περίεργά σου. καὶ συναπέστειλεν αὐτῷ ἀδελφόν" 

95 ὃ δὲ περισταλεὶς ἀπέδρα. 

ἄλλοτε ἀκούσας περί τινος ὅτι μαντεύεται μετα- 

στέλλεται αὐτὸν λέγων. Ἐλθέ, ἵνα τιμῇ σε τιμήσω. 

ἐλθόντος οὖν αὐτοῦ λέγει αὐτῷ ᾿Ακούω περὶ σοῦ 

ὅτι τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ εἴ τίς τι ἀπολέσῃ, 

80 λέγεις αὐτῷ τίς αὐτὰ ἔκλεψεν. καὶ παρακαλῶ σε, 

190 εἰπέ μοι πῶς ποιεῖς, ἵνα κἀγὼ μαθὼν ἀξίως τιϊμήσω 

σε. ὃ δὲ προθύμως ἤρξατο λέγειν" Εἴ τίς μοι εἴπῃ 

περὶ πράγματός τινος, εὐθὺς ἐν τῇ νυκτί μοι ἀποκα- 

λύπτεται καὶ λέγω αὐτοῖς, ἵνα ἕκαστος αὐτῶν ἢ βοῦν 
»)} 

ἢ πρόβατον ἢ ὄρνεον ἀπελθὼν θύσῃ εἰς τὸ εἰδωλεῖον, 

124, 185 ηὗρεν Υ': εὗρεν ῬῚ Ὁ 14 ῥάκκοσ ΡΥ τριδα- 

κτυλαίασ ΥῸ τριδακτυλέασ Ρ οοπίοίαβ αὐτό 16 μώλισ ἡ 

950 μετὰ 29 ἀφεδρῶν Υ βούλην 2. τιμῆ 

σε Ό: τιμῆσαι Ρ 290. .εἴ τις τ ἀπολέσει Ῥ ἀπωλέ- 

σει Ὁ 

195, 1 [ἵνα καϊ]γὼ οὑτὴ τοὺ τιϊ[μήσω σε ὁ] δὲ Θαδη. 

Ῥ 2 εἴπει Κ 4 ἢ βοῦν οἵχῃ ἢ ὃ θύσει Κ εἰς 



Ι Ρ. 840--841 "5 ἯΙ 

καὶ οὕτως λοιπόν, εἴ τί μοι ἀποκαλύψῃ ὁ ἄγγελος, λέγω. 

ταύτας δὲ τὰς φωνὰς ἐποίησεν ὁ Ὑπάτιος γράφεσθαι, 

καὶ ὅταν αὐτὸν ἠσφαλίσατο, λέγει αὐτῷ Ὥςτε οὖν 

διὰ σοῦ διδάσκει ὃ σατανᾶς τοὺς ἀνθρώπους εἰδωλο- 

λατρεῖν; πέπεισο᾽ οὐκ ἐξέρχῃ ἐντεῦθεν, ἵνα μὴ ὁ σα-:ο 

τανᾶς διὰ σοῦ ἀπολλύῃ ψυχάς ἐν κελλίῳ σε ἐγκλεί- 

σας παρέχω σοι τὸν ἄρτον ἕως ζωῆς σου. ἦν γὰρ γέ- 

«ρῶν. ποιήσαντος δὲ αὐτόθι χρόνον ὀλίγον, ἦλθον οἱ 

πρεσβύτεροι οἱ γειτνιάζοντες τῇ χώρᾳ αὐτοῦ καὶ μόλις 

λόγον ἔδωκαν τῷ Ὑπατίῳ, μὴ συγχωρεῖν αὐτὸν ταῦτα 15 
ποιεῖν κἀκείνου ἔγγραϊφον ἐξωμοσίαν ἔλαβεν καὶ οὕτως " 

ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ μετ᾽ ὀλίγον ἀπέθανεν. 

ἄλλοτε πάλιν ἤκουσεν ὅτι ἀπὸ μονῶν τριῶν οἶκός τίς 

ἐστιν, ἐν ᾧ κατοικοῦσιν ὡς τεσσαράκοντα ἄνδρες θύοντες 

τοῖς εἰδώλοις. καὶ εἷς ἐξ αὐτῶν ἠβουλήθη χριστιανὸς γενέ- 90 

σθαι ὀνόματι Ἐλπίδιος, καὶ οὐ συνήρχετο αὐτοῖς εἰς τὰ 

ἀθέμιτα. διὰ τοῦτο πλειστάκις μαστίξαντες ἔρριψαν αὐτὸν 

λέγοντες᾽ Ἴδωμεν τί σε ὠφελεῖ ὃ Χριστός. ὃς ἐκ τῶν 

πληγῶν κατακείμενος ἕλκη ἐποίησεν δεινά. ταῦτα δὲ 

μαθὼν ὁ Ὑπάτιος εὐθὺς ἀποστείλας ὑποζύγιον ἤγατεν 95 

αὐτὸν ἐν τῷ μοναστηρίῳ, καὶ διαναπαύσας ὡς ἴδιον 

πατέρα καὶ τὰ ἕλκη ἰάσατο. καὶ ὑγιὴς γενόμενος ἐκ 

τῶν χειρῶν τοῦ Ὑπατίου κατηξιώθη τοῦ βαπτίσματος, 

καὶ ἀποταξάμενος ἐδούλευσεν τῷ κυρίῳ ὁσίως τριάκοντα 

ἔτη, καὶ τελέσας μακαρίως τὸν βίον αὐτοῦ ἐν γήρει κα- 30 

190, 6 ἀποκαλύψει Ῥ 9 οὗ 10 σατανὰς Ὁ 10 πέ- 

πεισὼ ΚΥ 11 ἀπολλείῃ Ὁ κελίω Ρ ἐγκλίσας ὙὉ 

18 ποιήσας Ὁ ὁλίγον ΡΥ 14 ιὠλισ 15 αὐτὸν Ῥ: 

αὐτῶ ΥΡ 10 ἐξομοσίαν ΥῸ ἐξομοσίασ Ῥ 18 ἀπὸ ὁ Ρ 

19 κατικοῦσιν τ 23 ἀθέμητα Ὁ ἔρρηξαν ΥὉ 

28 εἴδωμεν Ὁ: εἴδομεν ΡΥ͂ ὀφελει 99 τριάκοντα Ἐς 

τρία Ὁ ϑὺ γῆρι Υ τήρᾳ Ὁ 
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1920 λῷ ἀνεϊπαύσατο. ἐκείνοις δὲ τοῖς τεσσαράκοντα ἀπέ- 

στειλεν ὃ Ὑπάτιος λέγων: Μετανοήσατε καὶ γίνεσϑε 

χριστιανοί, εἰ δὲ μή, τάχιστα καταλήψεται ὑμᾶς ἣ ὀργὴ 

τοῦ θεοῦ. ἐκείνων δὲ μὴ βουληθέντων ὑπακοῦσαι οὐκ 

5 ἐπληρώθη εἷς ἐνιαυτός, καὶ κατέλαβεν αὐτοὺς ἣ ὀργὴ 

τοῦ θεοῦ: καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἀπὸ δαίμονος πικροῦ θανά- 

του ἐτελεύτησαν, οἱ δὲ λοιποὶ ἐσκορπίσθησαν, καὶ ὃ 

οἶκος ἠφανίσθη, ὡς μὴ κατοικεῖσθαι, ὡς γέγραπται" 

“γενηθήτω ἣ ἔπαυλις αὐτῶν ἠρημωμένη, καὶ ἐν τοῖς 

10 σκηνώμασιν αὐτῶν μὴ ἔστω ὃ κατοικῶν᾽. 

ἄλλοτε πάλιν κουβικουλαρία τις τοὔνομα Εὐφημία 

ὑπὸ δαίμονος δεινοῦ ὠδυνᾶτο καὶ ἀποστέλλει πρὸς τὸν 

ἅγιον παρακαλοῦσα, ἵνα ἐλθὼν εὐχὴν ποιήσῃ, ὅτι ἐκιν- 

δύνευεν᾽ πολλὰ οὖν παρακαλέσασα παρεκλήθη, ὅτι ἦν 

ν πάνυ χριστιανή᾽ καὶ ἀπελθὼν ἐποίησεν εὐχὴν καὶ εὐ- 

τὸ θέως μετέλαβεν τροφῆς καὶ ἐλθὼν ἐν τῷ μοναστηρίῳ 

ἤυχετο περὶ αὐτῆς τὸν Χριστὸν παρακαλῶν. οἱ οὖν 

δαίμονες στενούμενοι ἐμφανίζουσι τῷ “Ὑπατίῳ λέγοντες" 

Τί ἡμᾶς ἐκβιάζῃ ἀναχωρῆσαι ἀπ᾿ αὐτῆς; ἐὰν ἐκεῖθεν 

0 διώξῃς ἡμᾶς, ἐλθόντες σὲ ἔχομεν θλίψαι. ὃ καὶ ἐποίη- 

σαν᾽ ἐκείνης γὰρ ὑγιανάσης τοσοῦτον ἔθλιψαν τὸν ἅγιον, 

ὥςτε ἕως ἡμερῶν εἴκοσι ἀρρωστῆσαι᾽ καὶ ὑγιοῦς αὐτοῦ 

γενομένου εἰς τέλος ὃ κύριος κατήργησεν αὐτούς. 

ἄλλός τις κόμης τοὔνομα Ἐλπίδιος, ἀρχιτέκτων τοῦ 

0 βασιλέως, δεινῶς καὶ οὗτος ὑπὸ δαίμονος τὸ σῶμα ὠδυ- 

150; 9. ΒΒ, ΤΧΥΠῚ 0 

120, 5 καταλήψετε Υ 6 σομῃίοίδϑ πικρὸν θάνατον 

ἴ οἱ.. ἐσκορπίσθησαν οἴ Ρ 11 κουβουκλαρία 0 19 

ὀδυνᾶτο 18 ἐλθὼν οἵη Ὁ 19 ἐκβιάζεις Ὁ 91 ὑγια- 
νάσησ ΌὈ: ἰαθείσησ 24 κώμης Ὁ 2 δεινὸσ Ρ 

ὀδυνᾶτο α΄ 
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νᾶτο καὶ πόνοις δεινοῖς τρυχόμενος βοὰς ἀνέπεμπεν. 

ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ ἁγίου ἔρχεται πρὸς αὐτὸν μετὰ 

κλίνης καὶ παίδων. ἅμα οὖν ἐποίει ὃ ἅγιος Ὑπάτιος 
εὐχὴν ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ καθίσας | ἐν τῇ κλίνῃ ἐπετίθει 191 

τὴν χεῖρα, ὅπου ἐπόνει, καὶ ἀνεκτότερον αὐτῷ ἐγίνετο. 

αὐτὸς δὲ οὐκ εἴα αὐτὸν ἀναχωρῆσαι ἅμα γὰρ τῷ ἀνα- 

χωρεῖν εὐθὺς οἱ πόνοι ὠδύνουν αὐτὸν καὶ ἐβόα μεγάλως. 

᾿ς ἔλεγεν δὲ καὶ καυχώμενος, ὅτι Οὐχ ὑποβάλλεται ἀριθμῷ ὁ 

β τὰ χρήματά μου. ποιήσαντος δὲ αὐτοῦ ἡμέρας ὀλίγας 

᾿ς ἤρχοντο ἐργολάβοι καὶ πένητες ἐργάται καὶ προσήρχοντο 

; τῷ ἁγίῳ λέγοντες, ὅτι ᾿Ηδίκησεν ἣμᾶς ὁ Ἐλπίδιος, καὶ 

ὅτι ᾿Απὸ πλεονεξιῶν ἔχει τὰ χρήματα. γνοὺς δὲ ταῦτα 

ὃ ἅγιος λέγει τῷ Ἐλπιδίῳ: Ἐδηλώθη μοι, ὅτι ἀποθνή- τὸ 

σκεις ὃ γὰρ θεός σε ἐπαίδευσεν, διότι πολλοὺς ἠδίκησας᾽ 

ἄπελθε οὖν καὶ διάταξαι περὶ τοῦ οἴκου σου, καὶ εἴ τι 

ἠδίκησας, ἀπόδος, ἵνα ἄνεσιν λάβῃ ἣ ψυχή σου. ὃ δὲ 

λαβὼν τὴν ἀπόκρισιν περίλυπος ἀπήει. βουλομένου δὲ αὐὖ- 

τοῦ διατάξασθαι |: οἱ ἰατροὶ καθ᾽ ὑποβολὴν τῶν βουλο- Ὁ 

μένων καθαρπάσαι αὐτοῦ τὰ χρήματα ἔλεγον αὐτῴῦ, ὅτι τὸ 

Οὐκ ἀποθνήσκεις. καὶ εἴσω τριῶν ἡμερῶν δυσχερῶς 

ἔχων ἔκραζεν᾽ ἸΤοῦ εἶ, ἀββᾶ Ὑπάτιε; καὶ ταῦτα λέγων 

᾿ ἀπέδωκεν τὸ πνεῦμα αὐτοῦ. ἐδόξαζον δὲ πάντες τὸν θεόν, 

᾿ς ὅτι εἴ τι ἐλάλει ὁ ἅγιος, εὐθὺς ἐγίνετο.᾽ Ὁ 

ἄλλός τις τοὔνομα ᾿Αντίοχος, ἀγαπώμενος ὑπὸ τῶν 

᾿ς ἰλλουστρίων, περιεργασθεὶς ὑπό τινος διὰ φθόνον, τοσοῦ- 

τσ ρπτἫονου, 

Ἷ 197,1 καθήσας Ὁ 3 καὶ ὁ " 8 δὲ ὯΡ ἐᾶν» 
3 τῷ] τοῦ ΡΥ 4 ὁδύνουν Υ μεγάλωσ Ῥ: λέγων Υ0 

Ὁ δὲ καυχόμενος Ὀ 5ϊ'π6 καὶ 8 ὁ  Ρ 14 ἀπίει ΡΥ͂Ό 

15 ὑπερβολὴν ΡΥΡ 16 καταρπάσαι Ρ 22 τεινοσ ῦ 
τὸ σοῦτον Ρ 
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τον κατεπονήθη ὑπὸ τοῦ δαίμονος, ὥςτε πάντας τοὺς 

δρῶντας συμπάσχειν αὐτῷ. ὃν ἀπαγαγόντες καὶ ἐν 

25 ἄλλοις μαρτυρίοις λόγῳ θεραπείας ἔπειτα ἤγαζον αὐτὸν 

πρὸς τὸν Ὑπάτιον, καὶ τοσοῦτον ἦν δεινὸς ὁ δαίμων, 

ὥςτε ἕως πεντήκοντα ἡμερῶν μὴ δύνασθαι κἂν μίαν ὥραν 

ὑπνῶσαι ἀπὸ τοῦ βοᾶν αὐτόν. παραμείναντα δὲ αὐτὸν 

198 ἐκεῖσε ἐνιαυτὸν ὃ κύριος ἰάσατο αὐτὸν καὶ λοιπὸν 
ἠυχαρίστει τῷ θεῷ προσκυνῶν καὶ δεόμενος τοῦ Ὑπα- 

τίου, ἵνα εὔχηται ὑπὲρ αὐτοῦ. ἦν δὲ καὶ ἐξ ἑτέρας θρῃ- 

σκείας᾽ καὶ γενόμενος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως εὐθὺς 

ῃ ἀπετάξατο, καὶ τοσοῦτον ἐζήλωσεν τὴν ἀρετήν, τοῦ θεοῦ 

παρέχοντος τὴν ἄσκησιν ἐν αὐτῷ, ὡς γενέσθαι αὐτὸν 

ἀληθῶς μαθητὴν Ὑπατίου, εἴ γε καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν τελειώ- 

σει ἐν εὐχαῖς τῶν ἁγίων, ὡς πληρωθῆναι τὴν γραφὴν 

τὴν λέγουσαν ᾿αὕτη ἣ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ ὑψί- 

το στου΄. 

ἄλλός τις ὀνόματι Διονύσιος τοσοῦτον ἐπηρεάσθη 

ὑπὸ τοῦ δαίμονος, ὡς τὸ σῶμα ἀπὸ τῆς καρδίας κινού- 

μενον ἐξάλλεσθαι δι᾽ ὅλου, καὶ ὥςπερ σύντρομος ἐγίνετο. 

καὶ ἀπελθὼν πρὸς τὸν δοῦλον τοῦ θεοῦ, ἐν ὀλίγαις 

15 ἡμέραις ὃ κύριος ἰάσατο αὐτόν καὶ εὐθέως καὶ οὗτος 

ἀπετάξατο τῷ κόσμῳ καὶ ἐγένετο δοῦλος τοῦ θεοῦ καὶ 

Ὁ μαθητὴς γνήϊσιος τοῦ ἁγίου. 

ἄλλός τις λατόμος τὴν τέχνην ἐρασθεὶς τὴν πολι- 

08. Ὁ ΠΡ ΤΧΎΥΙ 11 

197, 28 τοῦ Ὁ Ρὶ 868 οἷ, 81,1 20 δεινὸσ 6Χχ δεινῶσ 

ΟΟΥΥ ΥἹ 

198, 1 ἐνιαυτὸν ἐκεῖσε Ρ 6 ὡς αὐτὸν γενέσθαι Ὁ 

τ εἴ τε] ἣγε ἢ τελείωσι Υ͂ τελείως Ὁ ὅ9 .τὴν δηίθ λέγ. 

οΥὴ ἢ 11 ἄλλοσ τίσ Ῥ πἰ 129, 4 ἐπηρεάθη Ὁ 18 ἐξά- 

λεσθαὶ  Ρ 14 ἀπελθόντα Ὁ 11 ἁγίου ἄλλοσ τισ] Θιδη. Ρ 
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τείαν τοῦ ἁγίου καὶ ποθήσας αὐτὴν λόγον δίδωσι τῷ 

ἀββᾷ τοῦ ἀποτάξασθαι. ἀπελθόντος δὲ καὶ χρονίσαντος 530 

ἐστράφη ἣ διάνοια αὐτοῦ. καὶ παιδεύει αὐτὸν εἰς τοὺς 

ὀφθαλμοὺς ὃ θεὸς καὶ δεινῶς ἐξετυφλοῦτο. καὶ ἔρχε- 

ς ται ἀπολογούμενος καὶ λέγων: Ἡμάρτηκα συνταξάμε- 

νος τῷ θεῷ καὶ ἀθετήσας᾽ νῦν οὖν εὖξαι ἵνα θερα- 

᾿ς πευθῶ, καὶ οὐ μὴ ἀθετήσω. εὐξαμένου δὲ τοῦ Ὑπατίου 95 

ὃ κύριος ἰάσατο αὐτόν. καὶ ἀπελθὼν πάλιν ἠθέτησεν 

᾿ τὸν λόγον. καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀλίγας εἰς τὸ λατομεῖον 

᾿ς κατελήφθη καὶ ἀπέθανεν, ὡς μὴ φανῆναι αὐτοῦ μήτε τὰ 

ὀστᾶ, καθὼς γέγραπται" ᾿ΠΠαγὶς ἀνδρὶ ταχύ τι τῶν ἰδίων 

ἁτιάσαι᾽ καὶ ἁγιάσαντα μὴ ἀποδοῦναι" οὐ γὰρ ἀνάγκην 30 

ἡμῖν ποιεῖ ὁ θεὸς τοῦ συντάξασθαι ὑπὲρ γὰρ τοῦ δοῦναι 

᾿ λόγον μετὰ | τὴν συνταγήν, ἐὰν ἀθετήσωμεν, ἀγανακτεῖ 199 

καθ᾽ ἡμῶν. “εὔξασθε γάρ φησι “καὶ ἀπόδοτε κυρίῳ 

τῷ θεῷ ἡμῶν. 

ἄλλός τις, ΤΠΤολυχρόνιος ὀνόματι, ἕλκος ἐν τῷ δεξιῷ 

ποδὶ εἶχεν δεινόν, ὅπερ ἐποίησεν πόρον, σὺν τῇ σαρκὶ 

Ψ»ῃΨε Ν"  α  ααπα οννυ τ» 

τὸ ὀστοῦν, ὡς μὴ εὑρίσκεσθαι ἢ ἀρχὴν ἢ τέλος τοῦ ἕλ- 

κους μήτε πῶς αὐτοῦ ἐπιμελήσασθαι. δυσκολοῦντος 

οὖν εἰς τὴν θεραπείαν ἐδέετο τοῦ ἁγίου Ὑπατίου, ὑπο- 

σχόμενος ἀποτάξασθαι. ὃ δὲ ἀββᾶς πρὸς αὐτὸν εἶπεν᾽ 

Εὐχώμεθα τῷ θεῷ ὅπως ὑγιάνῃς, καὶ ἐν τούτῳ γνωσό- τὸ 

1928, 99 Ῥγον. χχ 9ῦ 

1929. 2 ῬδΣ Ί Χν 12 

128, 22 ὁ θεὸς δηΐθ 21 εἰς γαϊοίπιηῦ ΥΡ ἐξετυφλοῦτο 

᾿ς Ῥ; ἐπαιδεύετο καὶ ἐτυφλοῦτο Υ ἐπαιδεύετο Ὁ 258 ἡμάρτηκα 

τ΄ καὶ συνταξάμενος Ὁ 28 αὐτῷ Ὁ τὰ ὁ Ρ 80 ἁγιά- 

σαι ὁχ ἅγισαι ΟΟΥΥ ΡῚ 

129, 1 ἀγανακτῆ Υ : ἀγανακτῆσαι Ῥ δὴ ἰπίογοίϊαϊ ἔχει ἢ 

6 δ)ὴ τοῦ ὀστοῦ ὃ ὃ ὑποσχώμενοσ Υ 10 εὐχόμεθα ΡΥῸ 



πὶ 96 ἐπ θ9--Τ 

ἊὉΝ 

μεθα ὅτι ὁ θεὸς καλεῖ σε εἰς τὸ δουλεῦσαι αὐτῷ, ἐάν σε 

ἰάσηται. 

καὶ ἅπαξ ἁπλῶς ὡς ἰατρὸς ἦν παρὰ τοῦ θεοῦ δοθεὶς 

τῇ χώρᾳ ταύτῃ, {(καὶΣ κατὰ τὸν Ἰὼβ “ποὺς χωλῶν ἦν καὶ 

1ι6 ὀφθαλμὸς τυφλῶν καὶ ἀδυνάτων βακτηρία᾽, καὶ δεομένων 

Ὁ παραμυθία καϊτὰ τὸν λέγοντα᾽ “δὸς πεινῶντι τὸν ἄρτον 

σου ἐκ ψυχῆς σου καὶ πτωχὸν ἄστεγον εἰσάγαγε εἰς 

τὸν οἶκόν σου καὶ ἀνατελεῖ πρώιμον τὸ φῶς σου΄. 

τυφλὸν δὲ ὅταν ἀκούσῃς, μὴ νομίσῃς, ὅτι ὥςπερ 

φοοτὸν ἐκ γεννητῆς τυφλόν τοῦτο γὰρ μόνῳ τῷ κυρίῳ 

δυνατόν. αὐτὸς δὲ καὶ περὶ τῶν σεληνιαζομένων, ὅτι 

οὐδενὶ δυνατὸν θεραπεύειν αὐτούς, εἰ μὴ μόνῳ τῷ κυρίῳ 

τῷ ἐπὶ πάντας φιλανθρωπευομένῳ διὰ τῶν εὐχῶν τῶν 

ἁγίων, καθὼς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ εἶπεν, ὅτι “προσηνέχθη 

οὗ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἰάθη᾽, ὃ δὲ κύριος ἰάσατο 

αὐτόν. 

ποτὲ δὲ γέγονεν αὐτὸν ἀπελθεῖν εἰς ἐπίσκεψιν ἀδελ- 

φῶν εἰς τὴν ἔνδον χώραν τῶν Βιθυνῶν, ὅπου καὶ ὁ 

“Ῥήβας ἐστὶ ποταμός᾽ καὶ ἦν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅπερ 

80 λέγουσιν, ὃ κάλαθος τῆς μυσερᾶς ᾿Αρτέμιδος, ὅπερ κατ᾽ 

180 ἐνιαυτὸν ἣ χώρα φυλάττουσα | οὐκ ἐξήρχοντο εἰς μακρὰν 

δδὸν ἡμέρας πεντήκοντα. αὐτοῦ δὲ βουλομένου ὁδεύειν 

ἔλεγον αὐτῷ οἱ ἐντόπιοι Τοῦ ἀπέρχῃ, ἄνθρωπε; ὁ δαί- 

μὼν σοι ἔχει ἀπαντῆσαι ἐν τῇ ὁδῷ" μὴ ὁδεύσῃς᾽ πολλοὶ 

199, 14 ΤΟΌ ΧΧΙΧ 1 5. 160᾽ Ι68. 1: 10.: Ὁ, ὃ 90 ἘΝ 

Τοῦ ἼΧ. 1.88. 94 Μαεαίῃη. χνιῖ 10 5. 

129, 14 καὶ ᾿πθουτιίηθθ ἰῶὼβ 0 1 πατὴρ ἀδυνάτων Τ' 

19 τυφλῶν ἀκούσεις Ὁ 20 ἐκ] ἐκ τῆς Ὁ γενετῆς Τ' 

21 αὐτὸς ΡΥΡ: δὴ (ὡς) αὕτως σελινιαζομένων ΚΝ ὃ ὁ 

δὲ ἴῃ γτὰ8 Ρ 21 ροϑὺ αὐτὸν απίπατιο [ἰ{ὑθγὰ5 (αὐτὸν Ὁ) ΘΥἃ- 

510 Υ 28 βηθυνῶν Ρ 29 ρίβασ ΡΥῸ 80 υσαρᾶσ ΥὈ 

“ 



Ῥ. 848 ὼς ὁ -: 

γὰρ ἐπηρεάσθησαν. ὃ δὲ Ὑπάτιος ἀκούσας ταῦτα ἐμει- 5 

δίασε λέγων: Ὑμεῖς ταῦτα φοβεῖσθε, ἐγὼ δὲ ἔχω τὸν 

συνοδεύοντά μοι Χριστόν. ἐν τῷ οὖν ὁδεύειν αὐτὸν 

θαρσαλέος ἦν᾽ “δίκαιος γὰρ ὡς λέων πέποιθεν. ἀπήν- 

τησε δὲ αὐτῷ γυνὴ μακραία ὡς δέκα ἀνδρῶν τὸ μῆκος. 

γήθουσά τε περιεπάτει καὶ χοίρους ἔβοσκεν. ὡς οὖν το 

εἶδεν αὐτήν, εὐθὺς ἑαυτὸν ἐσφράτγισεν καὶ ἔστη εὐχό- 

μενος τῷ θεῷ καὶ εὐθὺς ἐκείνη ἀφανὴς ἐγένετο καὶ οἱ 

χοῖροι μεγάλῳ ῥοίζῳ ἔφυγον, καὶ διῆλθεν ἀβλαβής. 

ἄλλοτε ἐπὶ τὸ ὄρος τοῦ Ὀλύμπου μετὰ καὶ ἄλλων 

ἀδελφῶν διερχόμενος [ ἐν καιρῷ μεθοπωρινι αἰφνίδιον Ὁ 

ἔστη᾽ ταραχὴ γὰρ τοῦ ἀέρος καὶ νέφος γνοφῶδες ἐπε- τὸ 

σκότασεν αὐτοὺς ἐν τι ὄρει, καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἔλεγον 

αὐτῷ Κύρι, εὖξαι μὴ χάλαζα ἐπέλθῃ ἐφ᾽ ἧἣἧμᾶς. ὃ δὲ 

ὙὝπάτιος εὐθὺς ἐν τῷ τόπῳ τὰς χεῖρας διαπετάσας 

ἤυχετο πρὸς τὸν θεόν. καὶ γενομένου ὄμβρου σφοδρο- 90 

τάτου, μικροῦ δεῖν καὶ χαλάζης δδευσάντων αὐτῶν δύο 

ἢ τρία σημεῖα οὐδὲ τὰ ὑποδήματα αὐτῶν ὅλως ἐβράχη᾽ 

φθασάντων δὲ ἐν ὦ ἀπήρχοντο μοναστηρίῳ οἱ ἐκεῖσε 

ἀδελφοὶ ἐθαύμαζον, ὅτι οὐκ ἦν ὕδωρ ὅλως ἐν τοῖς ἱματίοις 

αὐτῶν. 2 

μηδεὶς οὖν ἀπιστείτω, εἰ ὁ θεὸς διὰ τοῦ δούλου 

αὐτοῦ ταῦτα ἐποίησεν τὰ θαυμάσια. φθάσας τὰρ εἶπεν 

190. 8 ΤῬοΟῦ ΧΧΥΤΙ ἢ 

180, 8 θαρσαλέωσ ΡΥ 9 μακρέα ΡΥ͂: μακρὰ Ὁ 

10 ἕαϊ απὶ (ἣ) νήθ. οοπίοθτοῦ περιεπάτη Υ͂ περιεπάτου Ὁ 

11 εὐθέωσ Ὁ 18 ῥοιζῶ καὶ διῆλθεν ἀβλαβής οὔ ΥὉ 

14 ὀλύμπίου Ῥ 10 μεθοπορινῶ ΡΥ, Ὁ: ἀΘ Ῥ ποῃ ρΡδῃηθδ 11- 

απϑύ βἰοῖηθ βουϊρθαῦ δὴ μεθοπορινῶν αἰφνήδιον Ρ 18 κύ- 

ριε Ὁ 21 δῆν Ρ δὴννΥ καὶ απίθ χαλάζης οἵη Ὁ 

΄' 
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ς 

ὃ κύριος᾽ ᾿᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς 

κόκκον σινάπεως καὶ εἴπητε τῷ ὄρει τούτῳ Αρθητι 

181 καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, | γενήσεται᾽" καὶ “ὃ ἐὰν 

αἰτήσησθε τὸν πατέρα μου ἐν τῷ ὀνόματί μου, δώσει 

ὑμῖν᾽" “πάντα γὰρ δυνατὰ τῷ πιστεύοντι᾽᾿ καὶ “πᾶν, ὃ 

ἐὰν αἰτήσητε τὸν πατέρα μου ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύ- 

δόντες, λήψεσθε. ὃ δὲ ἅγιος ἀπόστολος φθάσας ἑρμή- 

νευσεν τὴν ἀδιάκριτον πίστιν εἰπών “Πίστις ἐλπι- 

ζομένων ἐστὶν ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλε- 

πομένων.᾽ ἰδοὺ γὰρ κατενώπιον τοῦ θεοῦ ἐν Χριστῷ 

λαλοῦμεν, ὅτι οὐδὲν προσκεχαρίσμεθα τι δούλῳ τοῦ θεοῦ 

10 Ὑπατίῳ, ἀλλὰ τὰ κεφαλαιωδέστερα ἀπομνημονεύσαντες 

ἐσημάναμεν τοῖς ποθοῦσιν δουλεύειν θεὼ οὐδ᾽ αὖ 

πάλιν φαμὲν τὸν “Ὑπάτιον κελεύοντα ἰᾶσθαι ἢ ἐπιτάτ- 

τοντὰα τοὺς δαίμονας, ἀλλὰ τὸν Χριστὸν παρακαλοῦντα 

καὶ εὐαρεστοῦντα ἐνώπιον αὐτοῦ. “πάντα γὰρ ὅσα ἂν 

Ὁ ποιῇ ὃ δίκαιος κατευοδωθήσεται᾽, εὐμενῆ γὰρ εἶϊχεν τὸν 

16 κύριον διὰ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν καὶ πόθῳ πυρώδει ποιεῖν τὰς 

ἐντολὰς αὐτοῦ, διὸ καὶ κατηρτίσατο ὁ Χριστὸς ταῦτα ἐν 

αὐτῷ" “τοῖς γὰρ ἀγαπῶσι τὸν θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς 

ἀγαθόν. διὸ καὶ ἐδίδασκεν ἀεὶ ὡς πατὴρ λέγων᾽ 

180, 28 Μαίῃ. χγιῖ 30 οὖ Χχὶ 21 οοῃ! πη ἀπ ἐπι} 

151. 1 Τοῦ. ΧΥ͂ 10 ΧΥ͂Ι 29 Τηϊσ 8 Μᾶχζο. τχ 28 Μαί(ῃ. 

νι, ἢ ἦν γΉο, 6 Ηθθυ. Χχι 1 ΤΉ, Ὁ 18 ΠΟΙ. 

ὙΠΙ 28 

180, 99 κόκκω σινάπεοσ 

181, 2 δώση 4 αἰτήσησθε Ὁ Ὁ ἡρμήνευσεν Ὁ 

8 τοῦ δῃηίθ θεοῦ οἵ Υ 9 προκεχαρίσμεθα Ρ 10 κεφα- 

λαιοδέστερα Ὁ 12 ἐπιτάττοντασ Ρ 18 ΒοΥῚΌ6 τοῖς δαί- 

μοσιν 10 κατευοδοθήσεται 11 κατηρτήσατο Υ κατ- 

εἰργάσατο Ὁ 18 θεὸν Ρ: χριστὸν ΥΡ 



Ϊ Ῥ. 8348---844 ΤῊΝ, ὦ: 

' 

ἱ 

] 

ῖ 

Τεκνία, οὐκ ἔστι τὸ τυχὸν χριστιανισμός᾽ σπουδά- 90 

σατε, “ἀγωνίσασθε τὸν καλὸν ἀγῶνα᾽, κάμετε ὀλίγον, 

ἵνα πολὺ ἀναπαύσησθε. “ἐπιλάβεσθε τῆς αἰωνίου ζωῆς" 

δράμετε ᾿ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως" “μάθετε 

καλὸν ποιεῖν᾽, ἀνδρίζεσθε “ἐν κυρίῳ καὶ ἐνδυναμοῦσθε 

κραταιῶς, “ὅτι οὐκ ἔστιν ἣ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, 90 

ἀλλὰ πρὸς τοὺς πονηροὺς δαίμονας καὶ πρὸς τὰ 

πάθη τῆς σαρκός. “διὸ ἀναλαβόντες τὴν πανοπλίαν τοῦ 

θεοῦ καὶ περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ 

καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐατγγε- 

λίου τῆς εἰρήνης, ἀναλαβόντες καὶ τὸν θυρεὸν τῆς | πί- 189 

στεως καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε καὶ 

τὴν μάχαιραν. τοῦ πνεύματος, ὃ ἔστι ῥῆμα θεοῦ, διὰ 

πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως. ταῦτα οὖν τὰ ὅπλα 

ἐνδυσάμενοι διὰ τὸν ἄρρητον τῆς δικαιοσύνης μισθὸν ὅ 

εὐάρεστοι στρατιῶται τοῦ Χριστοῦ᾽ ἀναδειχθῶμεν καὶ 

κραταιῶς πολεμήσωμεν “πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβό- 

λου᾽ καὶ “ἀντιστῶμεν μέχρις αἵματος πρὸς τὴν ἁμαρ- 

τίαν΄. “τελείων γάρ ἐστι τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα 

ἔχειν πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ κατὰ τὸν λέ- 10 

γοόοντα᾽ “ἐν κόποις περισσοτέρως, “ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νη- 

ΤΌΡΡΟΤ Τ Ῥῆ ὙΤ ΤΩ 221 Τὴ Ὑἱ 12 28 ῬΆὨ]]. 
ΠΙ 14 Τό. ἘΠ ΤΊ 24 ἘΡΗ. νι 10 20 ἘΡΗ. νι 12 

21 ἘΡΗ. γι 18--18 

182,6 Π Τί. πὶ 8 Φ ΈΙΘΉΩΥΣΙ 11 8 Ηθργ. χπ 4 

9 Ἡθργ. ν 14 ἘΠῚ Οδε. χὶ 38. δὲ 

191, 20 σπουδάσε Ῥ 24 ἀνδρίζεσθαι Υ 20 πονηροὺς 

ΟΡ 21 διὸ Ρ: διὸ καὶ Ὁ 28 ὀσφῦν Ρ 29 ετυμα- 

σία εὖ εὐαγγελίου ΡΥ Υ [ 

182, τ μεθοδίασ Ρ 9 τελείω Ὗ' τελεία Ὁ γὰρ [ἀρετή] 

ἐστιν Ὁ ἐσθητήρια Ρ 10 τε δηΐθ καὶ οἵὰ Ὁ 41 

περισσωτέρωσ Υ 



--Ῥ 1τὸ -- {2---ἴ4 

πο Ὁ 

στείαις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι᾽, “ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, 

ἐν ἀκαταστασίαις΄. εἰ δέ τις σχήματι ἢ λόγοις τὸν 

Χριστὸν φιλοσοφεῖ, μὴ προσέχετε αὐτῷ “οὐ γὰρ ἐν λόγῳ 

τὸ ἣ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει᾽“ οὐδὲ ἐν 

Ὁ σχήματι προβάτων, ἀλλὰ καθὼς εἶπεν | ὃ κύριος: “Ἐκ 

τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς᾽. εἴ τις εὑρεθῇ 

πόθῳ τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ ἐργαζόμενος, καὶ τὰ 

ἔργα αὐτοῦ συμφωνῇ τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοῦ λόγοις, πάν- 

Φ0τοτε ἔχων καρδίαν συντετριμμένην κατευτελίζει ἑαυτὸν 

νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ ὃ τοιαῦτα ποιῶν, οὗτος ἐν ἀλη- 

θείᾳ στήκει, καὶ τῷ τοιούτῳ προσκολληθήσεσθε, καὶ ὡς 

πατέρα καὶ διδάσκαλον καὶ ἀδελφὸν καὶ μέλος οἰκεῖον 

τῆς πίστεως καὶ φίλον πιστὸν καὶ γνήσιον ὁμόψυχον 

ο ἑαυτοῖς προσλαμβανώμεθα κατὰ τὸν λέγοντα᾽ “στῆθι 

ἐν μέσῳ πρεσβυτέρων καὶ τίς συνετός, αὐτῷ προσκολλή- 

θητι᾽ " καὶ ᾿ἐὰν ἴδῃς συνετόν, ὄρθριζε πρὸς αὐτόν᾽. ὃ γὰρ 

κολλώμενος ἁγίοις ἁγιασθήσεται. καὶ πάλιν “μετὰ ἀν- 

δρὸς θυμώδους μὴ συναυλίζου, μήποτε μάθης τὰς ὁδοὺς 

ϑοαὐτοῦ καὶ λάβης βρόχους τῇ ψυχῇ σου" “φθείρουσι 

1838 γὰρ ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι [ κακαί. ἐὰν δὲ προσκολλᾶσαι, 

189, 12 Π ΟΟΥ. σὰ ὃ 14 1 Οοτ. τν 20 16 οὖ, Μεαίῃ. 

ψΨΠ 1. 16 20 5΄γ. ΥἹ 84 21 δίγ. γιὲ 86 28 Ῥγοῦ. 
ΧΧΙ 24, 2ῦ 80 Μρηῃηδηῃᾶρυ (οἵ, Μϑίμῃθιθ Οοτη. 1Υ Ρῥ. 152) 1. 

Ι ΟοΥ. ΧΥ 88 

182, 18 σχήματι ἢ οι 16 κύριος] Ἰησοῦς Ὁ ἐκ 

τῶν καρπῶν αὖ οΘπαδηΐϊᾶα ἴῃ Ρ 19 συμφωνεῖ ΡΥ 20 

κατετελίζει οἸβϑατῃ ὃ ΔηΘΡ θη ἰτηᾶθ 5500 Ὁ 21 οὕ- 

τσ ΥΡ 25 προσλαμβανόμεθα ΡΥ στήθει Ὁ 26 ἐν 

πλήθει πρεσβυτέρων στῆθι Τ' καὶ εἴ τις Ὁ αὑτῷ Ρ 

21 εἴδησ οἵ ἢ ὥρθριζε ΡΥ 99 θυμώθουσ Υ 

188,1 χριστὰν κακαὶ ἐὰν Θπδηπροεπηύ ἴῃ προσ- 

κολλᾶσαι ΡΥ : προσκολλήσῃς Ὁ 



»Ρσυνσ ιν, ΣῈ 5 

ΒΩ εὐναδν». “«ὐμα 

Ρ. 844-845 ἘΞ ΥΟΙ Ὁ" 

τῷ ἀγαθῷ καὶ συνετιὺ προσκολλοῦ᾽ “ὃ γὰρ ἀγαθὸς ἄνθρω- 

πος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας προφέρει τὸ 

ἀγαθόν᾽ καὶ πάντοτε τὰ ἀγαθὰ συμβουλεύει σοι᾿ βού- 

λεται γὰρ ἴσον ἑαυτοῦ ποιῆσαι καὶ προσαγαγεῖν τῷ θεῷ ὁ 

κατὰ τὸν λέγοντα “θέλω πάντας εἶναι ὡς κἀγώ. ἀλλ᾽ 

ἕκαστος ἴδιον χάρισμα ἔχει ἐκ θεοῦ΄. 

ἐβούλετο γὰρ καὶ αὐτὸς ὃ Ὑπάτιος τοὺς ἰδίους μαθη- 

τὰς τοιούτους εἶναι οἵους δεῖ παρεστάναι θεῷ, καὶ δου- 

λεύειν ὥςπερ καὶ αὐτός. ἐν τελείᾳ γὰρ καρδίᾳ ἐπαίδευσεν 10 

τὰ ἴδια τέκνα. καὶ γὰρ σφόδρα εὐλαβοῦντο αὐτὸν καὶ μετὰ 

φόβου ὑπήκουον αὐτὸν καὶ μετὰ αἰδοῦς ἐτίμων ὡς πνευ- 

ματικὸν πατέρα. ἀεὶ γὰρ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων " Τεκνία, 

μὴ ἀκηδιάσωμεν εἰς τὸν βραχὺν τοῦτον αἰῶνα᾽ ὀλίγος γάρ 

ἐστιν ὁ κάματος τῆς ἀρετῆς καὶ μεγάλα τὰ ἐπαγγέλματα᾽ | 16 

σπουδάσωμεν διὰ βραχέων πόνων εἰσελθεῖν εἰς τὴν βα- ἢ 

σιλείαν τῶν οὐρανῶν καὶ ἐμπολιτογραφηθῆναι “εἰς τὴν 

μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων᾽. “οὐκ εἰσὶ γὰρ ἄξια τὰ 

παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν 

ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς᾽. ὡς ἔτι καιρὸν ἔχομεν, πρόσ- 20 

σχώμεν ἑαυτοῖς καὶ ὑπομείνωμεν εὐαρεστοῦντες τῷ 

κυρίῳ, ἵνα μὴ μέλλωμεν μεταμελεῖσθαι καὶ κλαίειν, ὅτε 

οὐκ ἔνι μετανοῆσαι ἢ ἀγαθόν τι ἐργάσασθαι. ἣ τὰρ 

158, ὃ Το. νι 4 6, ΤΟΣ ΎΤΝ ΤΟΝ 1 

18 ΠΟΙ. ὙΠῚ 18 

188, 8 προσφέρει 4 βούλεται ΡΥ͂: συμβούλεται Ὁ 

6 κατὰ] μετὰ Ὁ κ᾿ ἀγὼ Ρ 9 .παρεστᾶναι Ὁ 12. ὑπήκουον 

αὐτὸν Ὸ: ὑπήκοοι αὐτῶ ἐγίνοντο Ρ καὶ γὰρ μετὰ ἢ 14 

βραχὺν 15 ἐπα[γγέϊλματα ὀπτὰ τὰ 05 11 ἐμπολιτογρα- 

φῆναι ΡΥ 568 -γραφῆϊναι εἰ]σ απ τὰ Ρ 90 ἔογύῦ ἕως 

ἔχωμεν Υ πρόσχωμεν Ῥ προσχῶμεν Ὁ ἰθηηατιθ τι. 90 

21 ἑαυτοῖσ Ῥ: ἑαυτοὺσ Υ͂ ἑαυτοὶς Ὁ 28 μετανοεῖσαι Κα 



--ἨὌ 102 -- τ14---πὸ 

ῥᾳθυμία τοῦ κόσμου τούτου καὶ αἱ μέριμναι περισπῶσι 

εῦ τὴν διάνοιαν ἡμῶν, ἵνα μὴ ἀνανήψαντες πρόσσχωμεν 

τηλαυγῶς τῷ θεῷ καὶ ἑαυτοὺς ἀσφαλισώμεθα ἀπὸ παν- 

"τὸς κακοῦ" ἀδύνατον γὰρ τὸν ἐν ἀδιαφορίᾳ διάγοντα 

καὶ κορεννύοντα γαστέρα ἑαυτοῦ τοῦτον φωτισθῆναι τὸν 

φωτισμὸν τοῦ ἐνδοτάτου ἀνθρώπου ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς 

184 καρδίας ἐργαστηρίῳ. ὁ γὰρ ἐπιγνοὺς τὸν | κατὰ διάνοιαν 

πόλεμον ἀγωνίσασθαι κραταιῶς, ἐν ἀσφαλείᾳ σπεύδει 

καὶ ἑαυτιὺ προσέχει καὶ πάντα τὰ γήινα ἀποφεύγων πρὸς 

θεὸν τὴν διάνοιαν κολλήσει ἀποκρεμάμενος εἰς τὸν πό- 

5θον αὐτοῦ νηφούσῃ τῇ ψυχῇ νυκτὸς καὶ ἡμέρας" οὗτος 

ἄρξεται φωτίζεσθαι ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τὸν ἔσω 

ἄνθρωπον καὶ ὁδηγεῖσθαι εἰς τὴν ὁδὸν τῆς σωτη- 

ρίας. πολλὰ οὖν δεῖ θλιβῆναι ἐν πειρασμοῖς καὶ οὕτως 

τὸν βαθμὸν τοῦτον καταλαβεῖν. εἰ δὲ καὶ μετὰ τὸ λαβεῖν 

10 τὴν χάριν ἐπέλθωσιν αὐτῷ πειρασμοὶ καὶ θλίψεις, ὀφεί- 

λει ὑπομεῖναι εἰς τὸ ἀγαθὸν διὰ παντὸς δεόμενος 

τοῦ θεοῦ καὶ μὴ ἀθυμήσας ἐν τῇ θλίψει ἀκηδιάσῃ, ἀλλ᾽ 

ἐνέγκῃ γενναίως καὶ ὑπομείνῃ ἣ γὰρ ἀγάπη πάντα 

ὑπομένει᾽" εὐθὺς πάλιν ἐπαναστρέφει ἣ χάρις τοῦ θεοῦ 

τὸ καὶ κατασκηνοῖ εἰς αὐτόν. ἰδοὺ γάρ, τεκνία, ἀναγκάζομαι 

Ὁ λέγειν διὰ | τὴν ὑμῶν ὠφέλειαν ὅπερ ὥφελον κρύπτειν, 

ἵνα μὴ καυχησάμενός τι ζημιωθῶ᾽ ἀλλ᾽ οἶδεν ὃ δεσπό- 

τῆς Χριστός, ὅτι εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ λέγω καὶ ὑμῶν 
᾿ 

184, 181 ΟοΥ. Χπὶ ἴ 

184, 6 ἄρξηται ΡΥ τὸν ΥΌὈ: εἰσ τὸν Ρ ἴ ὁδιτεῖ- 

σθαι ῖῦ 10 ὠφείλει Ὁ 12 ἀθυμίσασ Υ͂ ἀθυμήσαντα Ὁ 

ἀκηδιάση Υ : ἀκηδιάσει Ῥ ἀκηδιάσαι Ὁ 18 ἐνέγκει ΡΥ 

ἐνέγκειν Ὁ ὑπομείνη Υ : ὑπομείνει Ῥ ὑπομεῖναι Ὁ 14 καὶ 

εὐθὺς Ὁ 16 ὠ[φέλειαν ὅϊπερ οπδηΐᾶα Ρ 11 ζημιοθῶ 



Ρ. 845---846 εὐξον ο, ἼΔΟΝ 

ὠφέλειαν" ἤδη γὰρ ἑξηκοστὸν ἔτος ἔχω ἐν τῷ μονήρει 

βίῳ: οὔτε ὕπνου ἐκορέσθην οὔτε ἄρτου οὔτε ὕδατος, 30 

ἵνα δυνηθῶ γνήσιος καὶ πιστὸς δοῦλος γενέσθαι, ἵνα 

καταξιωθῶ ἀκοῦσαι παρὰ τοῦ κυρίου μου “Εὖ δοῦλε 

ἀγαθὲ καὶ πιστέ᾽ ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε 

καταστήσω: εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου᾽. 

ἀκμὴν γὰρ οὐ λογίζομαι ἐμαυτὸν πρὸς ἕνα τῶν ἐλαχίστων 90 

δούλων τοῦ θεοῦ. ἐξ ὅτου γὰρ ἐνέπεσα εἰς τὰς φρον- 

τίδας τῶν ἀδελφῶν καὶ ἀναγκάζομαι διορθοῦσθαι ἕνα 

ἕκαστον, πάνυ ἐχερσώθη τὸ καθαρὸν τῆς διανοίας μου, 

ὃ εἶχον πρὸς τὸν θεόν᾽ ἤμην γάρ ποτε ἀμέριμνος καὶ 

ἐκτενῶς προσέχων τῷ θεῶ καὶ ἐμαυτῷ καὶ | εἶχον μι- 18 

κρὰν τότε παρρησίαν. ὡς οὖν ἔλεγεν ταῦτα ἐκ μέρους 

λυπούμενος, ἀπεκρίνατο αὐτῷ τις τῶν ἀδελφῶν καὶ εἶπεν" 

Κύρι ἀββᾶ, τότε ἑαυτὸν ἔσωζες διὰ τοῦ θεοῦ, νῦν δὲ 

πολλούς καὶ ἃ ἐκεῖ ἐζημιώθης, ἔνθεν διπλᾶ ἀνασώζεις. δ 

ὁ γὰρ κύριος Ἰησοῦς ἦλθεν, ἵνα τοὺς πάντας σώσῃ. 

αὐτὸς δὲ ἀκούσας ἐν κυρίῳ ἐχάρη. 

Ἄλλοτε πολλῶν αὐτῷ ἐνοχλούντων καὶ εἰς πολλὰ 

περισπώντων, εἰς ἀρρώστους, εἰς ἀποκρίσεις κελλαρίου 

ἢ ὀστιαρίου περὶ ξένων, περὶ πτωχῶν, περὶ ἀδελφῶν" 10 

ὡς οὖν ὥχλουν αὐτῷ, παρεστώς τις ἀδελφὸς λέγει αὐὖ- 

τῷ: ἌΑρτι, κύρι, οὗτοι ὅλοι οὐ περισπῶσίν σου τὸν 

νοῦν ἀπὸ τοῦ θεοῦ: ὃ δὲ ἀπεκρίνατο λέγων Πιστεύω 

΄' 

184, 22 Μαίύη. χχν 21 

184,19 ἕοτέ ἔχων οῦ ἑαυτὸν Ρ 864 μ 5801 ΠῚ ὈΓ 
πρὸσ Ρ: ὧὡσ γ᾽ 

180, 1 [εἶχον] Θιαδηϊάπτιῃ Ρ ὃ καὶ ἃ Ρ: καὶ νὈ 

ἔνθεν Ῥ: ἔνδεν Υ͂ ἔνθα Ὁ διπλὰ Ὁ 6 τοὺς πένητας 

σὠζῃ Ὁ { ἐχάρει 0 9 περισπόντων Υ 19 οὗτοι] 

τούτοι 185 τοῦ οὐ Ρ 



-- 104 “-- τῦ--τὸ 

εἰς τὴν χάριν τοῦ θεοῦ, κἄν εἰσιν ἄλλοι τοσοῦτοι, ὃ 

ιδ νοῦς μου πρὸς τὸν θεὸν νηφάλεος διαμένει. 

ὅτε οὖν γέρων ἐγένετο καὶ ἣ πολιὰ αὐτοῦ ὡςεὶ χιὼν ἐν 

Ὁ ὅλῃ | τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ πώγωνι (ἦν γὰρ καὶ τὸ εἶδος αὐ- 

τοῦ ἀρχαῖον καὶ ὠφέλιμον ὡς ἀληθῶς ἱερέως θεοῦ καὶ πα- 

τρός᾽ ἐφιλοκάλησεν δὲ ἄμπελον ὀλίγην, ἵνα οἱ ἄρρωστοι 

90 ἔχωσι παραμυθίαν), ἄλλός τις ἀσκητὴς ὀνόματι Ζήνων 

ἦλθε πρὸς αὐτὸν καὶ ἀπαντήσας αὐτῷ ἐξιόντι ἐπὶ τὴν ἄμ- 

πελον ἐν τῇ ὁδῷ, λέγει αὐτῷ Σὺ εἶ ὃ κύρις Ὑπάτιος; 

ὃ δὲ λέγει αὐτῷ" Ναί. καὶ εἶπεν αὐτῷ ΤΙρὸς σὲ ἀπεστά- 

λην, ἵνα παρὰ σοὶ τὰ ὀστᾶ μου ἀναπαῶσιν. τὸ δὲ εἶδος 

ε5 αὑτοῦ ἐλάχιστον᾽ ταπεινῶν γὰρ ἑαυτὸν εὐτελὴς ἦν τῷ 

σχήματι ὡς ἀγροῖκον ὁρᾶσθαι. καὶ ἐδέξατο αὐτόν. καὶ 

ποιήσας ἡμέρας ὡσεὶ δέκα ἔκαμνεν εἰς ὑπερβολήν᾽ καὶ 

ἰδὼν ἀδελφὸν προκομισθέντα σταθεὶς λέγει Ὁ θεός μου, 

κἀμὲ τὸν ταπεινὸν ὧδε ἀνάπαυσον. καὶ ἐν αὐτῇ τῇ 

ϑ0οἡμέρᾳ ἀρρωστήσας τῇ ἕκτῃ ἡμέρᾳ ἀνεπαύσατο. καὶ 

180 εὑρέθη ἐν τῷ μαρσίππῳ | αὐτοῦ συστατικά, ὅτι πρε- 

σβύτερος ἦν, καὶ τὸ σύνολον οὐχ ὡμολόγησεν οὐδενί. 

καὶ μετὰ τρεῖς μῆνας γενόμενος ὁ ἅγιος Ὑπάτιος 

ἐτῶν ὀγδοήκοντα καὶ καλῶς ποιμάνας τὰ τεσσαράκοντα 

ὅ ἔτη τὸ ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἱερωσύνην ὁσίως 

κατακοσμήσας τέλειος δοῦλος Χριστοῦ εὐάρεστος ἀνεδεί- 

χθη, προπέμψας πρὸ ἑαυτοῦ ὀγδοήκοντα μαθητὰς αὐτοῦ 

πρὸς τὸν θεόν. 

18ῦ, 14 κὰν εἰσὶν Ῥ 117 τὸν πώγονα οτὺ ἣν 

ἰηξοτοίαϊ δηΐθ ἣν γὰρ 18 ὁφέλιμον Υ, Ὁ ἀλιθῶσ ρεΥ 

19 δὲ ὁ Ρ 20 ἄλλοσ τίσ Ρ 29 κύρις ΟἸΙΒΒΌΤΩ ΒΒΡΡΙΘῦ 

δηΐθ ὁ τὴρ ΥἹ 28 αὐτῶ δῃίθ ναί οἵα Ρ 24 ὁστὰ Υ, Ὁ 

ἀναπαῶσιν Ρ: ἀναπαυθῶσιν Ὁ 20 ἀγροῖκον Ῥ: ἄγροικον ΥῬ. 

ἔοτύ ἀγροῖκος 28 σταθεὶσ 70: καὶ στὰσ Ρ δῃ ᾿αἰοῦ καταστὰς ὃ 

ὁ ΡΥ: ὦ Ὁ 186, 2 ὁμολόγησεν 



[ Ῥ. 346--847 πὴ. 

ἔλεγεν δὲ εἰς τοὺς τρεῖς μῆνας ἐκείνους Τεκνία, 

δεινὴ ὀργὴ ἐπίκειται τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγαθὸν ἀπελθεῖν 10 

πρὸς τὸν κύριον πρὸ τοῦ γενέσθαι τὸν πειρασμόν. 

προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς ἐγὼ γὰρ τὸ ἐμὸν ἐπλήρωσα" 

' καὶ σπουδάσατε γνησίως δουλεῦσαι τῷ κυρίῳ, ἐν φόβῳ 

καὶ ἐν τρόμῳ τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε, ὃν 

᾿ς τρόπον ἐθεάσασθε κἀμέ᾽ καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν, ἃ τ 

ἐδιδάχθην ἀπὸ τοῦ θεοῦ, τὰς | παραδόσεις κατέχετε᾽ Ὁ 

πιστεύω γὰρ τῷ θεῷ, ὅτι ἐὰν ποιήσητε τὸ ἔργον αὐ- 

τοῦ, οὐ μὴ ὑμᾶς ἐγκαταλείψῃ ὁ θεός, ἀλλὰ καθὼς ἐμὲ 

ἠλέησεν καὶ ὑμᾶς ἐλεήσῃ καὶ τὸν μισθὸν τῆς ὑπομονῆς 

πλήρη ἀπολάβητε καὶ προσδέξωμαι ὑμᾶς ὡς ἀληθῶς 90 

ἴδιά μου τέκνα, ἵνα ὁμοθυμαδὸν καταξιωθῶμεν μετὰ τῶν 

ἁγίων συναυλισθῆναι. 

ταῦτα αὐτοῦ λέγοντος πάντες ἐστηριζόμεθα καὶ ἐκλαίο- 

μεν γινώσκοντες, ὅτι ἤυξατο τελειωθῆναι. καὶ ἀρρωστή- 

σας ἡμέρας πέντε τῇ ἕκτῃ ἡμέρᾳ κυριακῆς οὔσης λέγει" 30 

Καλέσατε τοὺς ἀδελφούς, ἵνα δώσω αὐτοῖς κοινωνίαν. 

καὶ ἐν ἐκστάσει ἤδη γενόμενος, ἐν τῷ διδόναι τὴν εὐλο- 

γίαν ἄλλου παρακρατοῦντος τὴν χεῖρα αὐτοῦ, ὑποβάλλει 

ὑπόψαλμα᾽ Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ κυρίῳ᾽. ψάλλοντες 

δὲ οἱ ἀδελφοὶ καὶ τὴν κοινωνίαν δεχόϊμενοι ἐκ τῆς χειρὸς 181 

1806, 29 Ῥβ. ΧΟΙΥ 1 

ΠΟΥ 192 ἑαυτοὺσ ΡΥ 18 σπουδάσάτε Ρ 

14 ἐν δῃηΐθ τρόμῳ οἵἷὴ ΥὉῸ 868 οὗ 1 Οον. τὶ 8 ἑαυτοῦ Ὁ 

10 παραδώσεισ Υ 11 αὐτοῦ Ρ: τοῦ θεοῦ Ὁ 18 ἐγκα- 

ταλήψην 19 ἐλεήσει ΡΥ οὗ, αι. 90 90 πλήρησ 

ἀπολάβετε ΡΥ ἀπολαύετε Ὁ: πίπο οθγίστμη ἢΐ οοπἰ ποία τα 

πα. 18 οὐΐδιη ροβῦ ἀλλὰ οοπίϊητιατῖ προσδέξομαι Ρ 28 

ἐστηριζώμεθα Υ 20 ἡμέρᾳ Ὁ Ρ 20 αὐτοὺσ Υ 

181,1 δεχόϊμενοι] ἐκ [τῆσ] χειρὸσ [ἰἰτογ 5. αἰαῖ Ῥ 
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αὐτοῦ ἔκλαιον πάντες γινώσκοντες, ὅτι ἀληθῶς ἀγαλ- 

λιῶνται οἱ ἄγγελοι οἱ παραλαμβάνοντες αὐτὸν καὶ διὰ 

τοῦτο ἔψαλλεν Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ κυρίῳ. ὥς- 

ὅπερ τὰρ τινὰς ἐπισκόπους καὶ ἐνδιαθέτους φίλους αὐτοῦ 

ἑώρα ἐλθόντας λαβεῖν αὐτόν, καὶ ἐν ἐκστάσει ὧν εὐλο- 

γτίας λαμβάνων παρὰ τοῦ παρεστῶτος ὥςπερ τισὶν ἐδί- 

δου, καὶ οὐδεὶς ἐφαίνετο τοῦ δέξασθαι καὶ πάλιν ὃ 

παρεστηκὼς ἀπεδέχετο. καὶ πάντες δὲ οἱ φίλοι καὶ μονα- 

10 χοὶ καὶ κληρικοὶ συνελθόντες ἔλαβον παρ᾽ αὐτοῦ εὐλογίας. 

πάντας δὲ εὐλογήσας καὶ ἀσπασάμενος ἐν εἰρήνῃ ἀνε- 

παύσατο καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς ἁγίους πατέρας κατα- 

λιπὼν ἄχρι πεντήκοντα ἀδελφῶν συνοδίαν, οὺς καὶ 

παρέδωκεν ἑνί τινι διαδόχῳ αὐτοῦ τοῦ καθηγεῖσθαι 

Ὁ αὐτῶν. , 

16 συνελθόντες δὲ ἐπίσκοποι πλεῖστοι καὶ πάντες οἱ 

φιλοῦντες αὐτὸν διὰ τὸν βίον αὐτοῦ τὸν ἐνάρετον, ὥςτε 

ἐκ τούτου γενέσθαι πλῆθος πολὺ λαοῦ φιλοχρίστου καὶ 

ἐκ παντὸς μοναστηρίου, καὶ πάντες κηροὺς ἅψαντες ἐν 

ο0 Ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις ἐκήδευσαν αὐτὸν ὁσίως πάντες οὖν 

οἱ προκομίζοντες αὐτοῦ τὸ τίμιον σῶμα ἔκλαιον ὡς 

ὀρφανοὶ γενόμενοι τοιούτου πατρός. τὸ οὖν ἅγιον 

αὐτοῦ λείψανον κατέθεντο ἐν εἰρήνῃ ἐν τῷ σεπτῷ 

εὐκτηρίῳ τοῦ αὐτοῦ μοναστηρίου ἐν σορῷ λιθίνῃ, ἐν 

95 ὦ οἴκῳ οἱ ἀδελφοὶ τῷ θεῶ τὰς εὐχὰς ἀναπέμπουσιν. 

κατατιθεμένου δὲ αὐτοῦ οἱ ὄχλοι διεσπάραττον τὴν 

κλίνην βουλόμενοι εὐλογίας χάριν λαβεῖν ἀπὸ τῶν ἱμα- 

191, 4 ἔψαλλον ΡΥ ἴ ὥσπέρ τισιν Ῥ 9 δὲ οἵα Ὁ 

10 εὐλογίαν Ὁ 19 καταλειπὼν Ὁ 18 συνοδείαν 

ΟΡ 14 ἑνὶ τινὶ 15 αὐτοῖσ 16 καὶ πάντες 

ο Ρ 20 οὖν οἵὰὴ Ὁ 285 τῷ οἵἷχ Ὁ 24 σωρῶν, Ὁ 

λιθήνη Υ' λιθίνω Ῥ Ὁ τῷ θεῷ οἷχὰ Ὀ 
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τίων αὐτοῦ, καὶ ὃ μὲν μετὰ μαχαίρας τὴν σινδόνα 

ἔτεμεν, ἄλλος ἐκ τοῦ ἱματίου, ἕτερος δὲ ἐκ τῆς γενειά- 

δος αὐτοῦ τρίχας" καὶ μόλις δὲ ἰσχυϊρισαμένων τινῶν 188 

ἠδυνήθημεν παύσασθαι αὐτοὺς ἐκ τούτους τὴν οὖ 

σορὸν αὐτοῦ ὃ δοῦλος τοῦ θεοῦ Οὐρβίκιος ἐκαρποφόρη- 

σεν. πλησίον δὲ αὐτοῦ κατάκειται ὁ ἅτιος ᾿Αμμώνιος, 

ὃ τῆς ἐρήμου μέγας ἀσκητής, περὶ οὗ φέρεται, ὅτι τὸ 

οὖς αὐτοῦ ἀπέτεμεν διὰ τὸ μὴ θέλειν αὐτὸν δέξασθαι 

τὴν ἱερωσύνην, οὗ ἣ πολιτεία ἐξαίρετος καὶ παρὰ πᾶσι 

θαυμαζομένη τοῖς ἀγαπῶσι τὸν κύριον. 

Οὕτως οὖν καὶ ἡμεῖς ἀσκεῖν ὀφείλομεν, ἀδελφοί. καὶ 

γὰρ ὃ κύριος τοὺς δοξάζοντας αὐτὸν δοξάζει καὶ τοὺς 10 

δουλεύοντας αὐτῷ γνησίως οὐ μόνον εἰς τὴν βασιλείαν 

αὐτοῦ ἀναγράπτους ποιεῖ, ἀλλὰ καὶ χαρακτῆρα πρὸς 

μίμησίν ἀγαθὴν τὴν πολιτείαν αὐτῶν τοῖς πᾶσιν ἐν- 

τίμως ἀναδείκνυσιν. 

Οὐ παρῆλθον οὖν ἡμέραι τριάκοντα καὶ εὐθέως γέγονε 15 

χάλαζα ἐν αὐτοῖς τοῖς τόποις, ὡς ὡριμάσασαν || τὴν Ὁ 

ἄμπελον εἰς τέλος αὐτὴν ἀποτρυγηθῆναι ἐκ τῆς χαλάζης" 

ἦν γὰρ ἣ χάλαζα ὡς λίθος μέγας περιφερὴς ἔχων ἐν αὐτῷ 

ὡς ὀφθαλμὸν ἀνδρὸς σημαίνων Βλέπετε τὰ ἐρχόμενα. εἴ- 

188, ὃ οἵ. Ῥαδαϊπ5 δὰ Τιαῦϑαη 19 ῥα 84, 1058 5ᾳ. 50ο- 

ΖΟΙΏΘΗῸῚΙ5 ἢ. 660]. νι 80, 4--ῦ 

191, 99 ἔτεμεν ῬΡ; ἔτεμνεν Ὁ γενιάδοσ ΥὉ 

188, 1 μόλισ διϊσχυρισαμένων ΡΥ 9 ἡδυνήθημεν ΡΥ 

8 σωρὸν ΥὈ 4 ἀμώνιοσ Υ' 6ὅ6ὅ ὀὺσ ἑαυτοῦ Ρ 8 τοῖσ 
ἀγαπῶσι Ῥ: διὰ Ὁ 18 τηᾶυρὶηὶ ποΐδιη ὁ δαροηϊ Ρ 

160 ἐντοῖσ (ἀυ βιιρτα ντὴ τοϊ στόϊποισ οἸΠ γτὰ8 Ρ ὁριμάσα- 

σανῦΥ 18 χάλαζα ἴῃ γτὰϑ Υ1 περιφερὴς οἵη Ὁ 

ἑαυτῶ Ὁ 19 βλετε (πὲ 5501 τὸ σοὺ ῦῦ 
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50 σὼ γὰρ ἄλλων πέντε μηνῶν γεγόνασιν οἱ σεισμοὶ οἱ μεγά- 

λοι, οἱ καὶ ἐπὶ χρόνον ἐκράτησαν, καὶ τὸ βαρβαρικὸν ἔθνος 

τῶν Οὕννων τὸ ὃν ἐν τῇ Θράκῃ τοσοῦτον γέγονεν, ὡς 

πλείους ἑκατὸν πόλεις ληφθῆναι καὶ μικροῦ δεῖν κιν- 

δυνεύειν Κωνσταντινούπολιν καὶ φυγεῖν ἀπ᾿ αὐτῆς τοὺς 

45 πλείους. μέχρι δὲ καὶ μοναχοὶ ἐβούλοντο ἀποδιδράσκειν 

ἐν “Ιεροσολύμοις, μικροῦ δεῖν γὰρ ἤγγισαν καὶ τὴν Κων- 

σταντινούπολιν πορθῆσαι. τοσοῦτοι δὲ φόνοι καὶ αἷ- 

ματεκχυσίαι γεγόνασιν, ὡς μέτρῳ μὴ ὑποβάλλεσθαι τοὺς 

189 θανόντας᾽ καὶ γὰρ τὰς ἐκκλησίας καὶ μοναστήρια ἠχμαϊλώ- 

τευσαν, καὶ μονάζοντας καὶ παρθένους πλείστους ἀπέ- 

κτεινᾶαν, ὡς καὶ τὸν ἅγιον ᾿Αλέξανδρον πορθηθῆναι καὶ 

τὰ ἐν αὐτῷ χρήματα καὶ κειμήλια παραλαβεῖν, ὅπερ οὐ- 

δ. δέποτε συνέβη᾽ ἐρχομένων γὰρ τῶν Οὕννων πλειστάκις 

πρὸ τοῦ τειχισθῆναι τὸν ἅγιον ᾿Αλέξανδρον οὐδείς ποτε 

ἐξ αὐτῶν πλησιάσαι ἐτόλμησεν τῷ μαρτυρίῳ. τοσοῦτον 

δὲ ἠρήμωσαν τὴν Θράκην, ὡς μηκέτι ἀνακεφαλίσαι καὶ 

γενέσθαι καθὼς ἦν τὸ πρώην. ἡμεῖς δὲ μνημονεύοντες 

10 θαυμάζομεν, ὅτι ταῦτα ἦν, ἃ προέλεγεν ὃ ἅγιος Ὑπάτιος 

ἐν τῷ αὐτὸν τελειοῦσθαι᾽ πόθεν γὰρ ἤδει, εἰ μὴ ὃ κύριος 

αὐτῷ ἐδήλου; 

Εἶχεν δὲ καὶ ἀδελφὴν μίαν, ἥτις μονόγαμος χήρα γε- 

1898, 20 σισμοὶ Ὁ 2] χρόνον ΥΌὈ: χρόνον ἱκανὸν Ρ 

22 οὔνων ΡΥ: οὔννων οοὐν ΥἹ 28 λειφθῆναι Ὁ 28 οὗ 

26 δὴν ΡΥ͂ 20 μέχρι εἰζίοϑαχῃ, [οτί ἱερεῖς ΟἹ αἷματ᾽ 

ἐκχυσίαι Υ͂ ἁιματοχυσία Ρ 

189, 1 ἡχμαλώ[τευσαν] Θαδῃ ῶ πλείστασ Ρ 4 χκειμί- 

λια Ὁ οὔννων ΡΥ 6 πρὸς τὸ τειχ. Ὁ οὐδεὶσ ποτὲ Ρ 

ἐτόλμησεν πλησιάσαι Ρ 8 ἡρήμωσαν ΡΥ μὴ κἔτι  Ρ 

9 τὸ Ὁ Ῥ πριώϊν γῸ 10 ἐογύ ἐθαυμάζομεν ὑπά- 

τίιος) βιρριθῦ τὴρ Υἱ 12 αὐτὸν Υ ἐδήλου Ῥ: ἐδήλωσεν 
ΥΡ 18 εἴ τισῦ χήρα γεν. Ρ: γεν. χί[ῆ]ρα (η 6χΧ εἰ} Υ, Ὁ 
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νομένη καὶ μίαν θυγατέρα ἐσχηκυῖα ἀπετάξατο, καὶ δου- 

λεύσασα τῷ Χριστῷ πρὸ τριῶν ἡμερῶν τοῦ | ἀδελφοῦ "» 

αὐτῆς καὶ αὐτὴ ἀνεπαύσατο. ἣ δὲ ταύτης θυγάτηρ καὶ τὸ 

αὐτὴ μονόγαμος μίαν θυγατέρα ἐσχηκυῖα ἀπετάξατο σὺν 

τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς᾽ ὃ δὲ ἀνὴρ αὐτῆς γενόμενος διάκονος 

ἀνεπαύσατο᾽ ἣ δὲ σφόδρα προσέκειτο τῷ θεῶ, δου- 

λεύουσα αὐτῷ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. πάντα οὖν ἀκολούθως 90 

πράξας ὃ ἅγιος Ὑπάτιος τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν ᾿Άντω- 

νίου μέχρι καὶ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ" κἀκεῖνος γὰρ μίαν 

ἀδελφὴν ἔσχεν καὶ οὗτος μίαν᾽ ὡς γὰρ ἔλεγεν ὃ ἅτιος 

Ὕπάτιος περιάγων ἐν σαρκί, ὅτι Γινώσκετε, τεκνία, μετὰ 

τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐθεασάμην τὸν ἅγιον ᾿Αντώνιον 95 

τὸν πατέρα ἡμῶν, καὶ ἀσπασάμενος εὐλόγησέν με, καὶ 

εὐχὴν ποιήσας ἀπέλυσεν. 

Μετὰ ταῦτα ἦλθέ τις ζητῶν τὸν Ζήνωνα πρεσβύτερος, 

καὶ ἡμῶν λεγόντων, ὅτι Οὐχ ὡμολόγησεν ἡμῖν, ὅτι ἢν 

ἱερεύς, εὐθὺς ἐκεῖνος [ ἀπεκρίνατο λέγων Τοῦτον τὸν 140 

Ζήνωνα, ὃν ἐνομίζετε εὐτελῆ εἶναι, οἰκονόμος ἦν ὀκτακο- 

σίων ἀδελφῶν, καὶ ἐμοὶ εἶπεν ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ (φίλος 

γάρ μου ἐτύγχανεν ἀπὸ ᾿Αλεξανδρείας καὶ τῆς ἐρήμου), 

ὅτι Ἐχρηματίσθην ὑπὸ τοῦ κυρίου, ὅτι Ὕπαγε πρὸς 6 

ὙὝπάτιον κἀκεῖ τελειοῦσαι. πέπεισο οὖν, ὅτι εὐθέως 

τελειωθεὶς καὶ πρὸς τὸν θεὸν ἀπελθὼν καὶ τὸν ἀββᾶν 

ὙὝπάτιον ἀκόλουθόν μου λαμβάνω (τρίμηνον γὰρ μεταξὺ 

τοῦ Ζήνωνος ὃ ἀββᾶς Ὑπάτιος ἐπιζήσας ἀνεπαύσατο 

κατὰ τὸν χρησμὸν τοῦ θεοῦ τὸν δηλωθέντα τῷ Ζήνωνι). το 

καὶ ἐλθόντος μου ὧδε ἐν τῷ μοναστηρίῳ ἔτι ζῶντος 

189, 16 καὶ αὐτὴ Ρ 19 δουλεύσασα 0 28 οἴ, 180, 20 54. 

πρεσβύτερον Ὁ 29 ὁμολόγησεν Ὁ 

140, 1 ἱερεὺσ Ῥ: πρεσβύτερος Ὁ 2 εὐτελει ἥναι Κα 

ὅ ἔχριματίσθην Ὁ τοῦ ἢ Ρ 6 πέπεισω Κ 
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τοῦ Ζήνωνος, ἔλεγεν ὃ παπᾶς ἐκέϊνος, ὅτι διενεύσατό μοι 

ὃ Ζήνων καὶ παρήγγειλέ μοι μὴ εἰπεῖν τινὶ ὑμῶν, ὅτι 

γινώσκω αὐτόν. τὸ δὲ μοναστήριον τοῦ Ζήνωνος ὑπῆρ- 

Ὄχεν ἐν τῇ ἐρήμῳ πλησίον [ τῆς θαλάσσης τῆς Ἐρυθρᾶς, 

16 δι᾿ ἧς παρῆλθεν ὃ λαὸς τοῦ ᾿Ισραήλ. ὅπερ μοναστήριον 

βάρβαροι ἠχμαλώτευσαν. πάντοτε τΤὰρ τὸν Ζήνωνα οἱ 

ἐκεῖσε ὡς προφήτην εἶχον. 

καὶ ὁ ἀδελφὸς ἸΠΤολυχρόνιος ὃ προγεγραμμένος, ὃ 

ϑοτὸν πόδα ἀλγήσας, ὦ εἶπεν ὁ ἅγιος Ὑπάτιος, ὅτι Ἐὰν 

θεραπευθῆς, γίνῃ μοναχὸς τοῦ θεοῦ παρέχοντος, οὗτος 

γέγονεν μοναχὸς καὶ δοῦλος τοῦ θεοῦ κατὰ τὴν προ- 

φητείαν τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ὑπατίου. 

Οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀγάπην καὶ συμφωνίαν ἐν 

25 Χριστῷ μετ᾽ ἀλλήλων ὁμοθυμαδὸν ἔχοντες δουλεύουσι 

τῷ θεῶ τὴν μνήμην τοῦ πατρὸς ἐπιτελοῦντες, καὶ τὰς 

παραινέσεις αὐτοῦ κατέχοντες ἑαυτοὺς πρὸς τὸν θεὸν 

σπουδάζουσι δοκίμους παραστῆσαι ἐργάτας, τοῦ θεοῦ 

παρέχοντος αὐτοῖς τὴν χάριν διὰ τῶν εὐχῶν τῶν ἁγίων 

80 καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ὑπατίου. τὰς γὰρ παραδόσεις 

141 τοῦ πατρὸς | καὶ τὴν διαγωγὴν αὐτοῦ τὴν πνευματικὴν 

ἐπιτελοῦντες τοῖς τοῦ πατρὸς ἴχνεσιν ἐπιβαίνουσιν ἐν 

Χριστῷ καὶ πνευματικοῖς χοροῖς χορεύοντες νυκτὸς καὶ 

ἡμέρας τῷ θεῷ ὕμνους ἀναπέμπουσιν δοξάζοντες πατέρα 

5 καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα, ὦ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ 

καὶ προσκύνησις νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

αἰώνων. ἀμήν. 

140, 1 ἐν τῇ ἐρήμῳ οπ ΥὉ θαλάσίσησ τῆσ ἐρυθρ]ᾶσ 

οὖ 106 [ὁ λαὸσ τοῦ] {675 Θαϑηϊαϊθ Ρ 19 προγεγρ. 129, 8 

21 θεραπευθὴσὈ 217 αἰ[ὐτοῦ] οατη τὰ ΥΣ 580 παραδώσεισ 

141, 1 καὶ τὴν Θιιδηϊᾶα Ρ 9 καὶ δηΐθ πνευμ. Ὀ15 ἀαῇ Ῥ. 
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Οοπδύδη ΡΟ] τὴ τηϊρυ δῦ, πἢ- 
ἀθ θχρτῖρτβ ἢ 5815 ἃ Ἐν- 
Ρδῖΐο ὈΘηΪΡῺΘ ὙΘΟΙΡ Γπ}; τηᾶ- 
ΘὮ ΠῚ ΠΟ ἃ ϑύθυ τὴ ΑΘΟΘΏΊ6- 
του ὀοηαϊύ 118, 10---190, 1: 
ἢδι6ο, 5ἱ βασίλισσα 119,16 Ἐπι- 
ἀοοὶα Ταϊ, δῦ ἃ. 440 ὁοοη- 
βίαῦ δοΐα 6856, ρούϊαϑ δῃΐθ 
ααϑιὴ ροβύ ἃ. 480 Παθῃ ἔδοϊ 
ΝΙῸΡ ἀθ ραπροιίαϊθ 21 μα 
19, 9918 ᾿Αλεξάνδρου τοῦ πρὸς 
ὀλίγον τὴν βασιλευομένην Κ. 
πόλιν θολώσαντος. εἱἷΐῷ τινὶ 
᾿Ἰησομδύδη!5. Ἰαὐΐηθ. οαϊία οϑί 
ΑΑ. 58.1}. ἰἴδῃ.1 1020 58... ουἱ 5] 
ἤαο5 ϑϑῦ ρ. 10240, ΑἹ. ρυΐτητιβ 
ΠΟΙΔΥ ΤΩ ΟΠ ΟὨ ΟΔΥ ΤΩ Ὠ11}}6- 
ΤΤΩ βθρύθηδυαη) (οἷ, 90, 21) 
Ἰηβύαϊν. οἵ. ΤΙΠου οηῦ δέ. 
δοοἰόα. χιὶ 490 88. 
᾿Αλέξανδρος νεώτερος ἃ 

αἀδοιηοηθ ᾿ἰθογαύῦπν 11Ὁ, 20 
"᾿Αλκιμος δομέστικος... Οὐρ- 

βικίου 14, 14 ἃ ἀδριηοῃθ |Ϊ- 
Ὀογαύτβ 14, 18---τῦ, 2 
᾿Αλμύρισσος (αἰσαὴ Ὡΐ 

{αἰ0 ᾿Αλμυρησσός, τπὖ ᾿Αγησσός 
Ὀδησσός Σαλμυδησσός), ᾿ηοηᾶ- 
βίθυϊ τη ἃ 8. Ϊοῆδ᾽ ΘΟ. αἰ ΓΠΠ1} 
οὗ τηπηϊίαη) Θῦ, 19 ἃ ὈΔΥθΔ 115 
οὈβίαθύασ 61, 11. 64, 21 5. 

ὁ ἅγιος ᾿Αμμώνιος ὁ τῆς 
ἐρήμου μέγας ἀσκητής 1388, 4 
οὗ, ἰθϑύ. 1. 11 
᾿Αντιόχεια: Νεστορίου ἐρ- 

χομένου ἀπὸ ᾿Αντιοχείας 102,29 
ἀπὸ ᾿Αντιοχείας εἰμί 124. 19 

᾿Αντίοχος ἀγαπώμενος ὑπὸ 



119 ἹΝΏΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ 

τῶν ἰλλουστρίων ἃ ἀδοηο 6 
που απ το δ οῆτι5 πὺ 1927, 
21--128,. 10 Ἡγνραδῖίο βαρθοι- 
βΒίθϑ αἰχὶῦ ἄπ (ὑ4}}. βου 
Ὁ 198,1 
᾿Αντώνιος αϑορθίβι ὩΟΌ1Π15 

Αρρυρύϊιβ: τοῦ ἁγίου πατρὸς 
ἡμῶν ᾿Αντωνίου 139, 21] τὸν 
ὅγιον ᾿Αντώνιον τὸν πατέρα 
ἡμῶν 189, 25. ἀρρϑύϑῦ ᾿ἰδτ 
Ἡγρδίζαση ἰΘούαθ586. τἰΐϑηῃ 
Απύοπ!! Αὐμαηδβίδη 8 [ἢ 
ἀποστολεῖον ΘοΟοΙΘθῖα 5. 

δροβίοϊοσαιη Ῥοῦ οὐ Ῥϑδα}} 
ἃ ππαῆηο ΡΥῸΡΘ ΟΠ ΔΙ ΘΟ Θ 1 
οοηαϊία οὗ οὐτὴ τηοηδϑύθυϊο 
οοἠτηοία, ᾿ηδαριταία ὈᾶΡ- 
θη αῖο ἐπ ἀἀἴον!β πὰς Ῥτδθ- 
ἔθοῦ φυδϑίουϊο ([θβϑύ. τ οὗ 
11) ἴθ ἴΪἿὉγ6 ἃ. 898. εὑρίσκει 
(Ηνρ.) ἀποστολεῖον καὶ μονα- 
στήριον πλησίον αὐτοῦ 66,10 58. 
ἤν 10. ΤΏ, ψγ; 100: Ὁ ΕΠ 
Ὀγθτοι οἱ ἀπόστολοι ΔΡΌΘΙ- 
ἰαῦατι εὐξαμένη εἰς τοὺς ἁγίους 
ἀποστόλους ἴ6 ἴῃ δροϑίο!ο 
6, 22.16, 18:95. 99.29.18, 18 

᾿Αρκάδιος ΠΡ ΟΥΔίΟΥ : προ- 
ἐρχομένου τοῦ εὐσεβεστάτου 
βασιλέως ᾿Αρκαδίου (ἃ. Ἰωνᾶς) 
600, 18 ὁ βασιλεύς 60, 28 
᾿Αρμένιον τῷ γένει 60,18... 

οἱ γὰρ ᾿Αρμένιοι σφόδρα πρόσ- 
κεῖνται τῷ θεῷ 60, 82 
Ἄρτεμις (ΒΙΓΠνποΥατῃ ἴθ 

ΒοηαΙ5): τὸ ἱμάτιον τῆς ᾽Αρ- 
τέμιδος 1294, 1 ὁ κάλαθος τῆς 
μυσερᾶς ᾿Αρτέμιδος 199, 80 οἵ, 
τητιβ. θη. 1, 145 ρα. ὁ δαίμων 
1890, 8 οἴ ἀρραυῦίἰο 180, 9 5. 

ἀπὸ ᾿Ασίας Θορίδύα!αθ τηϊῦ- 
τὰηΐαν Ἡνραίϊο 112, 1ῦ 

βάρβαροι 64, 21 Οοίῃϊ ἃ. 
θ90 (αποά 6χ θῦ, 8 55. ΘΙπορί) 
ΓΗτγδοίδτη ἀθροραΪαῦ ααὐροβῦ 
ΘΟΥ Τὴ αἰβοθβθάτϊη, αὖ ΠΟΙ 50- 

Ιθραῦ (οὗ. Ζοβίγητιβ νὶ 22, θ), 
Ἰαΐσοηθα ὈδυθδΡου ΘΧΘΙΩ- 
Ῥίθτη βρθοίθηηαπθ ᾿τηϊζαῖ ἢ 

ἡ βασίλισσα 119, 16 πὲ 
Ἐπάοοϊα ΤΉΘΟΘΟΒΙΪ 1 ἘΧΟΥ͂ 
δῦ ῬαΙΟΠΟΥα, ΒΟΥΟΥ 

αἱ τρεῖςβασίλισσαι αἱ ἀδελ- 
φαὶ τοῦ βασιλέως 112, 21 αὐ 
εὐσεβέσταται καὶ θεοφιλέσταται 
βασιλίδες Ονγη]ο ἴῃ δηβι 
Οοησ. { ταν Ρ. 6806, βασιλεύου- 
σαι ΘΟΖΟΙΊΘΙΟ ΙΧ 8, 2, γοσήταθ 
ΜδΥ ΘΙ 0 ἴῃ ΟἸΓΟΏ. Τηΐῃ. ΤΙ 
Ῥ. 185 Μοιητηδ. αἰοπαηύαν. απϑύ- 
ὕπου τ ρ. Αγοδαΐϊο οὐ ἔπᾶο- 
χίδθ ἡδύδϑθ ουϑηΐῦ Β|1δ6: ΜΔῆΊαοςο- 
οὐἶα 11 ἴᾳπι. 897, ωϊεμογῖα 
19 ἴδῃ. 8599, ἀγοααῖα 8 δργΥ. 
400, Μαγΐηα τα. ἔθ τ. 408, 568 
αθ ΕἸΔΘΟΙΠα. ὨΪ τηθιηοτῖδθ 
ΡῬυοαϊταν ὨΪδὶ. ἡδύδιη 6586, δ 
ΒΟΖΟΙΏΘΗᾺΒ ΠῚ Αὐοδαϊϊ τηου- 
ἴθι πηθῃγοῦδῖ (ἢ. 6601}. τχ 1, 1). 
ΠΠ185. Θ᾽πι8 γθ5 τϑορθηβοῦ Ραϊ- 
ΟΠ υατ Αγοδαϊΐϊατῃ Ναυη: 
ἰρτσαν ΕἸ ΔΟΟΙΠ]ατὴ οροσῦθῦ δηΐθ 
Ῥαύγθη τηουθαϑ) 6586, Οἵ. 
ῬΠΘτηοηῦ ᾿ῖ5έ. ἀ65 θη. ὕ, 
480 5. ορἴθυατη ἀμ φιδέα ῬῈ]- 
ομουῖα ὑδηΐτιη ἔαἰΐ ἃ. τν 18]. 
414 ἀθδοϊαταῦῖδ, οθύθσαθ ἄπο 
φιοθεδεδίηναο οἵ. ΟἼΤ ΘΟ. ΧΙ 
1, 91. τοσύπδ οϑὺ ἃ. 444 Ατ- 
οδάϊδ, ἃ. 449 Μαιΐηϑ, 

Βενιαμίν Αασυϊαθ Π|1ὰ8 
ῬτῸ Ἡγνρδίϊο τηουΐθτη Βα ΒΟ 1 
(1,8 τὸ παιδίον Β. τί, 6 
Βιθυνῶν χώρα 108, 8 εἰς 

τὴν ἔνδον χώραν τῶν Βιθυνῶν 
129, 28 

ὁ ἅγιος Δαλμάτιος δα δοῖ 
ΒΌΘΟΘΒΒΟΙ ἴῃ ΤΘΘΘΠ40 Τη0η8- 
βίοσίο 8, 26 μετὰ τὴν κοίμησιν. 
τοῦ ἁγίου Δαλμάτου (510) 82,15. 
οἷα αἰΐαϑτι οαϊαῖῦ ΒδΠμα τσ τι5 
ΠΡ. οτἱθηῦ. τι Ὁ. θ47 5. 691 5. 
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ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΥ͂Μ , 

οἵ. ΑΑ. 55. δρ., 11 Ρ. 218 585. 
Ἰβδϑοῖο βοοίτπιβ δοοθϑβὶῦ ἃ. 888 
(ἐθ 8. Χχιιτ), 58 Αὐδθοὸ ἀγοἢϊ- 
δρίβοορο Οοηῃβίύδηψηορ οἸ᾿ἴἃ- 
πὸ (406---495) Ἰθδδοῖο βιοοθϑς- 
δῦ (680. χα). ἃ. 481 οομῃίτδ 
Ναρίοσϊατη οἱ Τθοάοβίθπμ 1 
οὕ ρορυΐϊὰμ οχοϊίαύ (οἴ, Μδη- 
511 ΟΟΠ0. ΙΥ̓ Ρ. 1480). αἰΐδτη 
αἰίτα ἃ. 484 ρΡγοαπχίύ, βἰααί- 
ἄθιη Ῥυοοὶὰβ αἰὰὶϊ οἷα οὗ 
ΤΌ8π| ΤΘΡΥΘμΘηαἀθη15. τηθηγῖ- 
εἰ ἴῃ δοῦϊβ. οοῇο. ΤΔ ΘΙ 
τ Ρ..015 
Δαυίδ 89, 21 τὸν ὅλον Δ. 16 

ῥϑαϊουίαση ἰούπ 121, ὃ 
Διονύσιος ὁ στρατηλάτης 

γενόμενος τῆς ἀνατολῆς Νοδίο- 
τίπατη ΟΡοϊτη ἀποῖύ (ἃ. 498) 
100, 24 ἃ. 429 οὁο8. οτά. οἵ. 
Ῥυΐβοτιβ Ρ. 161, 6 θᾶ. Βοῃῃ. 
Διονύσιος ἃ ἀδροιηοῃθδ ]11- 

Ὀοεαΐαι 198,11--- τ 

Ἐγέρσιος στρατευόμενος 
σκρινιάριος τῶν ἐπάρχων μέσην 
ἡλικίαν ἔχων Ἕλλην ὑπῆρχεν 
111,18 ῬὈαρύϊχαῦαβ ξενοδόχος 
Πύ 117, 18---118, 9 
Ἐλεύθερος: προάστειον 

Ἐλευθέρου τινός 66, 3 πὶ ΘΟ 
Ῥαΐγθ τηογαύτι Ἡ. 
Ἕλλην ἰΘ Ρᾶρϑηϊβ 117,19 
Ἐλπίδιος τι ΘΧ χα, 18ο- 

Ἰοϊαίτῖθ δα Πάρι οσῖϑί. οοη- 
τιουύϊξιν 125, 21 ἃ Ἡνραδίϊο 
Βουτιαύτι 125, 18---1926, 10 
Ἐλπίδιος κόμης... ἀρχιτέ- 

κτῶν τοῦ βασιλέως 126, 34 δΔῸ 
Ἡγρδίϊο του 5 Ρτορίρσ διιἃ- 
γἱ τἀ τὴ οἱ ᾿ηϑύα 8 οου θοῦ [46- 
ἔπι ΠΘΡΊΘΟΙ5. βᾶποῦ ργδθ- 
οΘρ β τηουϊῦαν 120,24---197,90 
ἡ ἔρημος: ὁ λαὸς (15786]) 

ἐν τῇ ἐρήμῳ 91, 11 ἄνδρες εὐ- 
λαβεῖς ἐκ τῆς ἐρήμου 112,17 
᾿Αμμώνιος ὁ τῆς ἐρήμου μέγας 

11 

ἀσκητής 188,5 ἀπὸ ᾿Αλεξαν- 
δρείας καὶ τῆς ἐρήμου 140, 4 
ἐν τῇ ἐρήμῳ πλησίον τῆς θα- 
λάσσης τῆς ᾿Ερυθρᾶς 140, 1ῦ 
Ἐρυθρὰ θάλασσα 140, 18 
Εὐλάλιος ὁ εὐλαβέστατος 

ἐπίσκοπος 107, 8 ΟΠαϊοθαο- 
ὩΪ5 ΘΡίβϑοοριι ΗἩνρδίπη Θο0η- 
ἰτὰ Νοβίοσϊπση ἃρὶὑϑηὔθιη ἃ. 
4581 τορυθῃθηαϊ 107, 8---1ὸ, 
ΘΟΠΟΙΠο ἘΡΘδίμο ΠΟῚ ἰπίρ1- 
Γαϊ αὖ ἀοοσροὺ 107, 36 πθατθ 
ἴῃ δοίϊ5. ὁομο. ΕΡΉ. οἰτπ8 τηθῃ- 
ἰϊο Πί. ὁ. ἃ. 4840 Ἡγρϑῖϊο 1ὰ- 
Ὧοβ ΟἸντηρίοβ ἱπρϑαϊθηΐί (α. 
Λεόντιος) οὐδ᾽ ϑυύ 108, 1---ῶ28, 
απ ΟἸπηΐη 0 ὌΘΧΆΥΘ οἱ ἀ6- 
ΒΡΙΟΘσΘ βού 108, 24 βορὰ 
οορηϊία, 11Π|π|8 ἀπποϊογϊαίθ α6- 
βύϊηατθ οοοϑρίύ 109, ὃ---9. οἰπ5 
Ιατπιᾶθ5 109, 9 5. 

Εὐμάθιος ὁ ἡγούμενος ρΡῥϑ8τι- 
ΘΟΥΌΠ Γταΐγατη δα βϑοθ! τὴ 
Βυπηϊδη 5 πἰοίηπατη 98,18 τῷ 
ἀββᾷ Εὐμαθίῳ 99, 2 
Εὐσέβειος Ἡγνρϑδίϊο αὐἰὰ 

Β1Ό1 ποι ΟἸγρῖα πᾶγτδῦ 
109, 14---19 
-Εὔτυχος: ἀγαπητὲ ἀδελφὲ 

Εὔτυχε 84, 5 εὐλαβέστατε ὅθ, ὃ 
δα πππηο πἰΐα 5. ΗἩγν ραῦ τγ]- 
ὑϊατν 84, 8---ῦθ, ὃ 

Εὐφημέία κουβικουλαρία 8 
ἀδϑιηοηΐθτιϑ᾽ Πθοταύαν 120, 11 
--28 
Ἔφεσος: ὥδευσεν ἐν τῇ 

Ἐφέσῳ ὁ Νεστόριος 107, 16 

Ζήνων ἀσκητής 18ῦ, 20 Βυ- 
Πηϊαμΐβ του πῦ ρϑα]ο ἃηΐθ 
Ἡγνρδίϊατῃ 182,16 ---1960,2. Ροϑύ 
Ἡγρδῦϊ τηογΐθη ἃὉ 8ΠΪθ0 
ααϑουῖϊθαν, ααἱ το μδ ἢ 5. α6 
Ζθῃομθ παιγαὺ 139, 28--Ἰ40, 
18. τὸ μοναστήριον τοῦ Ζή- 
νώωνος ὑπῆρχεν ἐν τῇ ἐρήμῳ 
πλησίον τῆς θαλάσσης τῆς ἘἜρυ- 

8 
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θρᾶς 140, 14 ἃ ῬδΥθ 115 5Ρ0- 
Ἰαύπτῃ 140,16 
Ζήνων χωρικός ἃ ἀδΘΙΠΟΠΘ 

θογαῦαι 100, 292---ΤΟ2, 22 
Ζωάνης ὁ κόμης, ὃς καὶ 

στρατηλάτης ἔμελλε γίνεσθαι εἰ 
μὴ ἐτελεύτα 81, 12 ἐοχί. ]οαῃ- 
7165 ΘΟΙΏΘΒ 58ΟΥ ΔΙ Τα ἰ8ΙΡρ]- 
τἰοηατα 8. 429 (ΟἼΤΠΘοα. χτι 
8, 29) 480 (10. νιν 8, 15) 481 
(Μδηβ5. Οομο.τν Ρ. 199064 18978) 
ἐγαΐσθη Ἡγρϑύϊο βϑῃδη χη 
ἰγϑα!ϊ0 81,11 .---98 τηοσίθο Ζοϑηϊ 
Γραΐθυ. βϑαοοθαϊ 81, 29 

Ἠλί 108, 91 

Θεοδόσιος (11 8. 408---450) 
ὁ εὐσεβέστατας βασιλεὺς ΟἾτνΥ- 
βοβύοσυηϊ υϑ] απἱῶβ ΟΡ οΠΐτη τθ- 
αποὶϊέ 11, 10 καρποφορήσαν- 
τος καὶ τοῦ εὐσεβεστάτου βα- 
σιλέως τῦ,6 πρὸς τὸν εὐσεβέ- 
στατον βασιλέα 107, 19 εἰπὲ τῷ 
βασιλεῖ 107, 20 ὁ δὲ εὐσεβέστα- 
τος βασιλεὺς Θ. 5 ΗἩγρεαίίζθγη 
αἰδιύαῦ οὐ ἱππα!όθ ορίϑύα]δβ 
αὐ 112,2] ---ΟἹ α. βασίλισσαι 
Θεσσαλονίκη 112,18 
Θράκη 9, 4.6 ἃ ὈΔΥΌΔΥῚΒ 

ποχϑίδ 64, 22. 60, 2. 18. 68, 21. 
69, 15. τῦ, 11 δῸ [1ἀο]οϊαύχία,. 
Ποταΐς 108, 16 τὸ βαρβαρικὸν 
ἔθνος τῶν Οὕννων τὸ ὃν ἐν τῇ 
Θράκῃ 1958, 22 δΔΌ ἩπηηΪ5 6χ- 
Ῥἱ]αΐδ, 199, ὃ 

Ἰακώβ ὅ9, 91 
Ἱεροσόλυμα 112,14.188,26 
τοῖς Ἰουδαίοις 90, 28 
Ἰσαάκιος: ἀλλ᾽ οὔτε ἐν τῇ 

φαιδρῷ Κωνσταντίνου πόλει ὑπ- 
ἤρχον τότε (ὁ. ἃ. 886) μονα- 
στήρια εἰ μὴ μόνον τὸ τοῦ με- 
γάλου ᾿Ισαακίου, ὃν διεδέξατο 
ὁ ἅγιος Δαλμάτιος 8, 28 55. 
οἷ, ᾿ἰπᾶ. ποῖρ. μοναστήριον. 

ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ 

γαϊθηΐο ἰτὴρ. (8θ4---878) οΧ 
αἀρϑουθ. οὐἱθη5 ΟΡο] τὴ πθ- 
εἰύ ((οϑυχη. ν. χτ),  διθηῦ δὰ 
Ὀθ αι Οοὐπίοθη (ἃ. 818) 
Ῥτοϊθούαγο τηο]θϑῦτθθ δογίδ- 
ΟΣ ἴῃ πη], ΘΟ] οἰ αν (ὑθϑύ. 
γι) ἃ ΤὭΘοδοΒΙΟ ροϑὺ τ. ἢ0- 
ἜΘΙΩ 1. ἃ. 5880 Πρ οΥυ αῦπτ ((. γ11), 
ΘΟΠΟΙο ΟΡύδμηο τη. 1}1ο ἃ. 581 
Πηϊΐο ἀθδοείδ γϑρθυϊνψαστιθ 8 
δαύανηϊπο οὐ Ὑιούουθ ὑϑίϊηθ- 
ὕῸΣ οθ δα οἱ ἃραϊβοαῦατ 
([. γ111). τ] 5686 ἰϑϑϑδοῖο 
ΔΌΡΙΙοϑηῦ. ἔοτῦ. ΒΥ βοσδ᾽ 116 
ΤΟ ΘΔ ΘΟ ἢτι5 [ϑᾶδο Θϑῦ απιθτὰ ἴῃ- 
ἴθι ἱπἰγηΐοοβ Τοϑηΐθ ΟἾΥΨ 5. 
ῬαΠδαϊαβ τηθτηογδύ 418]. Ρ. 49 
οὐ 18 ΒΙρ.. οἵ. ΒοζΖουῃ 5 ὙΠ 
9, 19, τηουϊθισαϑ [8] λα 1 
ΒΟΟΘΒΒΟΥΘΤᾺ 5101 Θ]ΘρῚ ((. ΙΧ. 
ΧΙ). τηουῦπτιβ οϑύ α. ΧΧΥΣΙ Πγ8]1. 
ὩΟΏ 8. 989 (ᾧ. Χ) 568 ροϑύ ἃ. 
406 5} Αὐὐίοο ρδίγϊαυοηα ΟΡ 
(406---425) οὗ, {. χπ ἰᾶαπὰθ 
ὩπηΟ ΟΠ Πττηδύατν 10, 9 5. αἱ 
ο. ἃ. 406 ἰθὺ ταἰθοβ Τηθτηο- 
ταῦθα οἱ τύ, 18 ἀπᾶθ ΘΌτῃ π}- 
τὰ ἃ. 406 τυἱΐϑτὴ Ργοα  15856 
δΌΡατθύ 
Ἰσραήλ: ὁλαὸς τοῦ Ἶ.140,16 

ὁ λαός 91, 117 
Ἴω άννης (ΟΠ ΒΟΒΙΟΙΗ 8) 

τότε ὧν ἐπίσκοπος 71], 1 τηο- 
8 ΟΠ15 ἐαποῦ. οἷα ἰδ πα685 ΤΊ], 
8 --ἴ. ΤΊΟΥΒ Τ], 5. τοὶατίδθ 
ὃ ΓΗΘοαοβίο τἴ 8. 488 ἃ. ΧΧΥΤΙΙ 
ἴδῃ. Ῥσύόοὶο δαοίοσθ ΟΡοϊίτη 
ὑγϑηδιαῦδθ 11, 8 558. δαμογίδ- 
ὕὰ ΤΟ ΟΠ Ο5 αὖ ΟἸΘΙΙοἱὶ Πδηΐ 
11,11---ΤἸΤΌ. ρυδϑίπιϊζ θοοϊθϑίδθ 
ΟΡ. ἃ ἅ. ΧΧχυῚ ἴδον. ἃ. 898 
Ῥαϊθὰθ οὐ τϑαοοδύαβ 8. 408 
ἴῃ ΘΧΊ ΠΤ τηΐβϑτιβ ΧΧ ἴπη. 404 
τηογύτιτιβ ΧΙΥ βορύ. 401 
Ἰωάννην τὸν ἀπόστολον 

107, 18 ; 
Ἰώβ 129,14 
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Ἰωνᾶς Αὐτηθηΐϊαθ ΦΘΠΘΥΘ 
τη ]θ5 ΟΡ Ὁ Ατοδαΐο (πὸ 
ῬΈΘΓΙΟΣ) τηϊβϑί θη ἱτηροίγαῦ;: 
ἴῃ τηοηΐθ ΤἬγδοϊδθ ῬΤΟΡΘ 
οοϊρβίϑιη ἴῃ απ ογαῦ ἢγρδἃ- 
{ϊπι5 ΟΠ] τὴ ΘΟΠαἾῦ. ΤηΟΧ ΟΠ 
ΔἸ οἱ βοοϊδηῦαν απ Ἡγρᾶ- 
{ἰι5 ΧΧ ΔΏΠΟΒ ἢδύᾳϑβ (8. 586): 
ἼΧΧΧ ἔγαϊθδ ΘΟΠΡ ΘΙ ΠΗΓΆΣ; 
ΔΙ ΥἸβϑαση ὁαβύθ χη τητι- 
πἰτπιτιῦ 60, 10---ΟἹ, 21 ΤΉγἃ- 
Οἰδπ Οἢ βίη δτὴ τϑααῖῦ 108, 
14 αὐτὰ πἀδδίαϊα ἃ ὈΔΙθΔΙῚΒ 
δὰ ἰϑηϊθηάδιη ταδί ΟΥ̓ Τα 
Ῥδϑηπτίδτη ΟΡΟ τη ρῥστοΐθοῦαϑβ 
“παδηστ Ρ. Ρ. δἰϊοβατθ τπιῖγοϑ 
1ΠΠπιβύτϑβ ἱτηρὶ οσαὺ 64, 21--- Οὔ, 
10, Δ Ηνρϑδίϊο γθρϑύϊαν 69,9. 
ὍΡΟΙ Δορτούθ8 αἰβίομθ οοτα- 
τηοῦα5 ΗἩγραύπη), 6 ΤΉγδοὶα 
ΘΥΟΘΒϑῦ, ἃ απὸ βαηδύτιβ ΡΔΟΘΙῺ 
ἰηΐο ΗἩγνραίίαμη οἱ Τίμηο- 
{Ππϑ τ ΘΟ ΠΟΙ αὖ 69, 12--το, 12 
Ἡγραύαιη Ἐυιπηΐδηΐθ (ροϑῦ 
ὃ. 406) τἰδιϊαῦ, ρᾶθ]ο ροϑύ 
τηουῖσατ ΤΌ, 10---16. ΔΡΡΘΙΙὰ- 
ὑπ: ὁ ἀββᾶς 69, 16. 19. τῦ, 21 
ὁ ἅγιος 62, 16 ὁ κύρις 69, 81. 
103, 14 ὁ ὅσιος διδάσκαλος ΘΙ, 
14 ὁ μακάριος Τῷ, 10 ὁ δοῦλος 
τοῦ θεοῦ 61, 8. θῦ, 18. 69,19 

Καλλίνικος ἩνΡδ ἀϊδοῖ- 
Ῥαϊαβ δῦ, Ὁ Εὐβηϊηίδ δ τηο- 
ὭΘΟΠ5 (οἵ, 62,29. 61,4: ἡμῶν 
θ4, 22 Ἡγρδῦϊ παυυϑηῦ5. 650) 
τοραῦτι ἃ ῬΥΘΒΌγΘΙῸ ἀοοίο, 
οἴη Ἡγυραῦϊ! ἀϊδοίρτι!ο, απ 
ὩΟΤΉΘῚ 51|ΠπΠῚ ὑϑοθυΐ πο]τιϊῦ 
(86, 6. 111,29) Βουίρϑιῦ δῆς 
Ἡ. υἰΐατη ΔὉ ἱποθυῖο δαϊίζδηῃ 
οὐ Ἐνύγομο ἀΐδοομο ἀράϊοι- 
ἴδῃ θῦ, 4 55. ἀΘΥἃ 856 ἰγδᾶθυθ 
ἐρβύαθιν 181,8 δα ποτέ 65 
Ἡγραῦΐ απᾶϑ8 οραβοῦ!ο ἰη- 
βου ΠΟ ἴρ86 βουϊρϑιῦ 568 
ὉΧ ΠἸΔΡΊΒΙΥΙ ΒΟΠΘΟῚΒ ρῥθύϊ 

11 

96,19 τηϑτηον δῦ (οὐ Ὑπάτιος) 
ΒΙΘΟΘΒΒΟΥ ΗἩΥΡ ΔΙ 1 ΓΘΉΒΊΤΩ 
856 Ῥτγοσιῖῦ 187, 14 

Κορνήλιος: ὃ Χριστὸς ἐποί- 
Ὡσέν σε νέον Κορνήλιον 56, 8 
οἵ. Αοῦ. ἃΡ. Χ 
Κωνσταντῖνος ὁ τῆς αἰω- 

νίας μνήμης ἄξιος ᾿πᾶοβ ΟἸντη- 
Ρΐοβ βαθύ 1586 ἔουύαν 101, 29 
Κωνσταντίνου πόλις: ἐν 

τῇ φαιδρᾷ Κ. π. ὅ8,34 ἐν τῇ 
φαιδρᾷ καὶ βασιλευομένῃ Κ. π. 
10, 229; 60.192: 109:.2. 114 16. 
11. 18. 158, 94, 217 Δρρϑι!αῦαν 
ἡ μεγαλόπολις 64, 851. 10ῦ, 27. 
106,1 ἡ πόλις 60, 234. ΘΌ, 6. 11. 
ΘΟ δύο; 69.159. 10 1: 105; 
26. 106, 11. 101, 6. 118, 12. 17 

Λεόντιος ὁ ὕπαρχος 101,9 1 
ΟἸνιηρία Ομδϊοθάοηὶ χϑβϑίϊ- 
που οοηδίαθβ ἃ ΤΟ Οἢ 5 
Ἡγραϑίϊο ἀποθ ᾿τηρϑαϊαν 107, 
21---109, 4. ρτδοίθοῦαβ ΣΌΪ 
ἐαϊῦ ἃ. 484 οἱ 485 (ΟἼ Βροᾶ. χτν 
16,8 γι 28,8 χυι , 66) 

Μακάριος ΤὩΔΡΌΣΙΏ 8ῃ- 
θα 5οοῖτϑ τη  ἤτιβ Πύ 5[α- 
αἰοδβίββίτητιθ, 564 ΒΈΡΘΙ ΙΧ οἵ 
᾿ηϑϑ 6 ἱποὶριῦ, Βα 85 
το ηαπὶΐ, ροϑῦ ἩγρδΪ τγοῦ- 
ἔθη ὙΘαΘΥΓΥ οὗ τηουΐθιῃ 
ΟὈΙῦ 190, 8---1294.4 οἵ, Ρ. χχ 
Μαρία ἡ παρθένος 11, 8 
Μονάξιος ὁ ἀπὸ ὑπάτων 

18, 12 τρὶς ἔπαρχος γενόμενος 
19,10 παῖδες (56 }} τέσσαρες 
Μοναξίου, ἀπτ|8 ΘΧ οἷβ συγ- 
γενήῆς ἀοημϊηὶΐ οὐ ΠΡ Υ  ΘΥ 
ἰηβεϊαύτι5 (18, 16 5.),Ὠ δὰ Ην- 
Ρδύϊτιτη οο αρπιηῦ, πο ΘΠ Ϊ 
ΠΟΥῚ πομιηῤ. Ἡγραίπθ Μο- 
παχίο [Οὐ δαπθυβαῦαῦ 
ῬΌΆΘΥΟΒ τορούθηϊ,. τ8, 11---τϑ, 
24, 608. οτὰ. ἔαϊΐ ἃ. 419 ργδθ- 
ἔθοῦτπιϑ τπὐὶ ἃ. 408 (ΟἸ μθοα, 
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ΧΙΥ 117,19. νι 4 οχίσν., ὀουσαρίθ 
ἜΣ Ρ ατΘθι ϑ)ε αι δ 09 
(ΟἸ μοοᾶ. χιν 16,.,1 χν 1,.41) 
Ῥτδοίθοίτιθ ρεϑούουϊο ἃ. 412 
(ΟἸ αϑ. 1 40,192) 4.414(ΟἹΠροᾶ. 
Χῆτ 8, 16 δουρί νὶ 
2, 18) τἰρυπιη ἃ. 416---490 (οἵ, 
ΟΙαϑύ. ναπι 10, 10): πᾷ τρὶς 
ἔπαρχος 19,10 δὰ ππδ ΡΥ 86- 
ἐθούασγϑιῃ ρυδθίου! γϑῖθυσὶ α]- 
{οην εν 
Μοσχίων ἀβορία ΟΡοΙὶ Ηγν- 

Ῥϑίίο 56 δρρ ἰοαΐ 66,10 Βα- 
Πηΐδηαθ Ἡγρδύντη οοτηϊίδ- 
ὕὰχν 61, ὅ. 20 
Μωυσῆς 589, 26 

Νεστόριος ρΥΟΒΌν ΟΣ Ατ- 
ἐἰοομθητα ἃ ΙΟΏΥΒΙΟ ΤηΔΡῚ- 
ΒΥΟ τη] ΤΟΙ ΟΥΘΗΥΘΠῚ 
ὃ. 428 ΟΡοΙὰ δαάπούτμϑ 10ῦ, 
28 τηοπῃϑδύθχϊ τἰϑίίας Ἡγρᾶ- 
{10 πορΊθοῖο 106, 4 5. Ια ΟΥ̓ ΤΩ 
τηδχ 6. ΟΟΏΒ1Π10 οἰΘοῖτι8. 8τ- 
οΠορίβοορτθ ΟΡ, (ἄ. Χ δρυ. 
428) Ἰ10ῦ, 28 Ἡνρϑδίϊστη ἢ86- 
ΤΟ 51 ᾿Ρ515 ἴᾶτὴ δηΐθ οαογδᾶ- 
ἔπη Ἰδορϑδὶῦ 10ῦ, 25---100, 21 
αἀθίῃ ἃ. 481 Πδϑυθϑίηῃ ρδ] δὴ 
Ῥτοΐθδϑυϑ οῦ ἃ Ηγνρϑίίο πο- 
τηΐη 6 ἰρβίαβ ἴῃ αἰρύν οἢἿ5. α6- 
Ιθοῖο αἀδιηηδίιβ π||4]|10 ΘΡ. 
Ομαϊοθα, οατὴ. ὀοθιοθηαθπτη 
τηδηααύ 100, 21--ΓΤοῦ, 1ὅ (οἵ, 
101, ὅ), ἀδτηηδύτηι Πρ μθϑὶ οὐ 
ΠΟΠΟΥΘ Θχπαΐατη 6586 (ἃ. ΧΧΙΙ 
τη. πῃ. 491) ἴῃ Βοιηηΐδ ΗΥΡ. 
ΡῬγϑοϑθηθῦ 107, 1Ὁ---28 Πογ8ἃ6 
ΘΟΟΠΟΙΠΙ ἀὯἊθ6 ἀδηημαΐο Νοβϑί. 
οαπὶ ΟΡΟΙ ἴῃ ϑοοϊοβίδ 5. Μο- 
ΟἿἱ ΡῬΡΈΌΡΙ1οΘ (Θχύσθμγο τ. δτι9".) 
τ ϑοϊίαχ Θηὐτιι, Οτη Ελα] ἃ ]1ο ΘΡ. 
Ἡγνραίϊτιβ ᾿πύθυ αὶ 107, 20 Νο- 
ΒΟΥ Τὴ ΘΧ Τβουϑηο οχίςίο 
Αρρυρῦϊθο (οἵ, νΔΙΟ ἰδί. 
ΠαοΥθβ. ν᾽ δῦῦ2:---608) τραποῖίπ- 
Υ5 ΗγΡ. τρϑιβυιύ 114, 12 58. 

Ὀλύμπια Οπεϊοράοηὶ ἃ 0ο0- 
1ἴω τοϑυϊαθυθ οοηδῦατ Π.60Ὡ-᾿ 
ἰϊὰ5 Ρ. Υ. 560 ἃ Τηο  0}}185 ἰτη- 
Ρϑαϊθαν 101, 21---109, 4. αὐἰᾷ 
5101 ποι Ὁ, ἃ Επιβθἷο 4πο-- 
ἄδηὴ αἰδοῖ Ἡνραίιβ 109, 10-- 
19, πα] ΟἸντρΡΙΪ δοίαίθ ἴτη- 
ῬΘΙΔΙΟΥ ΠῚ ΤΊ ]Ὁ5 οὐΐδτη Α βἰδ6' 
ὍΤΙ Ότι5 ΘΟ τ αἰ θϑηὔτ πιο]αΐ. 
ΟΥζΖίοὶ Ρθυριηὶ ΕΡϑϑὶ ϑιηνυ- 
86 ΤΓγΔΠΠΌτ5 ΤῊν ὐχαθ Μὰ- 
ϑηθδίδθ Τὰραθ Ταγβὶ Απᾶ- 
ΖΑΥΌΪ : τη ΤΟΥ 5 51 ὑθϑ τὴ ΟἸ ΠΤ 
ὩΟῺ Θχϑίθί οίΐδη ΟΠ] θα οηΐ. 
δϑιυαῦοβ 6556 
Ὄλυμπος ΤΙ0}85 ΒΙΓῃν ΐδ6:. 

180, 14 
Οὗννοι: διὰ τὸ τοὺς Οὕν- 

νους γειτνιάζειν οδϑδύθ! ]ὰ ἴῃ. 
Τῆτγδοῖίω δροαϊποαρθαηύαν 6], 
11 5. τὸ βαρβαρικὸν ἔθνος τῶν 
Οὕννων τὸ ὃν ἐν τῇ Θράκῃ: 
188, 21 Ιοοϑᾶ οἶγοα ΟΡοΙ τη 5108 
ἃ. 441 (οἵ, ὑθδϑί. χιν) ἀθπαδβύδί' 
188, 21---189. 9 
Οὐρβίκιος κουβικουλάριος. 

12,2 Αδῆπιῃ δποιηΐίποιη αἰ{18- 
Β'τατιὴ ἀθρτοίαηΐθιῃ Ἡνραῦϊο 
βϑηδϑησπτη ἰγϑαϊῦ, 5σοα οὕτη 
{ἰτηουϑῦ, 6 Τὴ ΟΠ ΒΘ ΤΆΤ ΤΠ ΟΥ- 
ἴπο Αδύϊο ἤθ ΘΒ θχιϑύθγοί, γ6- 

, ῬΟίῦ; πρρϑηῦ Ἡγραϑίϊο, 86 
αὐἰάαθιδλ τοῦθ Υ ͵  6556, 
δοργούδηΐθιη οοηῃοραϊῦ; τηο- 
πδδύθυ τὴ Θχογηϑδύ 12, 2--- 8, 
10. απδ6 Βαϊ ροϑύ ΔΗ ΠΙΗ 
484 φδαθηΐθθθ οροτίθῦ, ατιὸ 
δΔΏΠΟ Τηροᾶοβίαθ ΠῚ Ἰθρθχὴ 
ἂθ Ὀομΐβ. ΟἸθυ] οοσ οὗ πηο- 
πϑομούθτη (ΟἿ Ππροᾶ. ν 8) γτ- 
Ὀ]οῖο Ρᾶυατῃ ἰηἰθ]]θούδτῃ ΡΓῸ- 
τη] ρϑῦῖύ. οἷπαθ ἀοΙηθϑι ΘΓ. 
ΑἸοϊασση ἴα 6 ̓ Ιθοτγαῦ Ἡ. 14, 
18---τῦ, 2 ρυδϑροβίίπαϑ 580] 
ΘἸὈΙΟαΪ [αοῦπιϑ ὁχ ποίο ἡρῷον 
5101 τηοηϑοῃίθαθπιθ οχϑύσγαϊ 
δαϊαπαηίθ ΤΗροάοβίο 11 τῇ, 
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Ὥ--8ὃ 5ιοοθϑϑοῦο ααΐο βα]αίὶ 
5146 αἰχὶ τῦ, 8 Ἡγραύίο πηου- 
{πὸ γόδτὴ ἀρθαϊοδῦ 158,98 
Ὀφνί 108, 28 

παλάτιον: αἱ τρεῖς βασί- 
λισσαι ἔρχονται πλησίον τοῦ 
«ἀποστολείου εἰς τὸ παλάτιον 
119, 2ῶ9 δεκανὸς ἀπὸ τοῦ παλα- 
“τίου ἔφιππος 119, 14 οἵ, βασί- 
λεῖα ἐθϑί. τὶ Ὁ 

ἸΤαῦλος: λείψανα Τ]Πέτρου 
καὶ ΤΤαύλου ἃ Βαῆπο Βοιηδ 
Ἐπῆηῖδπαβ ἰταηϑίαία 66, 19 
ὁ ἅγιος ἀπόστολος 181, ὃ 

ἸΤαῦλος ἅπ8 ΘΧ ΡΈΘΙΪΒ 
Μομδχιὶϊ 18,19 

ΤΤερσων ἂς ἰΘοίοΥ 5 58. Ρο- 
ϑίοϊοσιτη ππαῆη. οὗ ΒΟΟΘΥ οὗ 
ἜΠ 5 100, 15. 160 

ἸΤέτρος οἷ. ἸΤαῦλος 
ἸΤολυχρόνιος Ρ646 ἰΔ0ο- 

ΤΥ ΔῊῺ5 βδηδίιν 199, 4---Τ1 τηο- 
το π5 δύ 140, 19---28 

Ῥήβας Βιί[ἢνπῖαθ ἥπαϊαβ 
129, 99 

Ῥουφινιαναΐί 54, 2. 88, 18. 
69, 95. 10, ὅ. 11,19 πίοτιϑ ῬΡΥῸΡΘ 
ΟΠ ΔΙ ΘΠ ΠῚ ΠΝ] 10 τι5. αἱ- 
ϑύϑῃβ (60, 16) ἃ Τηᾶγθ 51{π|8 
(680. τν) οἰΐϊῃη Δρῦς αἰϊοίτιβ 
([οϑβύ. 11) Θοο βία 585. ροβίοϊο- 
Τατη (πα. ἀποστολεῖον) οὖ τηο0- 
δδίουϊο ἃ Βαῆπο σομπαϊ δ 
ΟἸαστιβ 66, 16---91. τηοπαβίθ- 
τίθτη ἃ ΒΗ. τηοηδοῃ 8 ΑθρῪ- 
ῬΟ15 ὑγδαίξατη, ροβῦ οἰτιβ ΤΠ ΟΥ- 
ἴθ ΔῸ Πίῖ5 ἀθβουίαμ θ6, 91--- 
24 ΔῸ Ἡγρϑίϊο Τί πηοίμθο Μο- 
ΒΟΒΙΟΠΘ ἱππαθηϊαν οὐ Βα ἰΐα- 
πὰν 66,94. τῷ τρίτῳ ἀφηγου- 
μένῳ ἀπ’ ἐκείνου (αὉ Ἡγρδίϊο) 
δῦ, 19. 
Ῥουφῖνος α. 1η]. ρταρῖθο- 

{5 ρῬγδαθίουίϊο ἱπαθ Ὁ Δ Πη0 

8999 (πη). 1α}.} ὁΘο58) οτά. ἃ. 392 
ἰηὐουθοῖτιβ ἃ. Χχυτῖ ποῖ. 595 
ἃ Τοῆδ δαϊψαν Θῦ,8 (ἃ. ΒῈΡΤΔ) 
ἄπτῃ Θοοϊ ϑίατη ΔΡΟΒΟΟΪΟΥΤΙΠ 
τα 5 ἀδροϑίτ5 ἀθαϊοαῦ ο. 
8.995 ὈαρύϊΖαῖιϑ (ὑ68{. 1) Ια θιὴ- 
αὰ6 Βαπηΐδηῖβ ΒΡ αΪτι5. δῦ 
66, 20 ρΡοϑβύ οἷτπιβ τηοσΐθιῃ ἀ6- 
ΘΎΡΕΙ αἰαπηΐαν 66, 232 εἰς 
τοὺς καμάτους ἹΡουφίνου Τ0, 92 
Ῥώμη 66, 18. 112,18 

ὁ σατανᾶς 64,6. 82,11 ἃρ- 
ΡΘΙαΐαν διάβολος 89,18 ὁ μισό- 
καλος 68,9 
Στέφανος νεανίσκος ἃ 486- 

ΙΏ0η6 ᾿ἰδογαΐαβ 11, 21-- 
116, 29 
Συρία 119,14 
Σύρων διάλεκτος δῦ, 24 

Τιμόθεος γνώριμός τις ὧν 
ἀσκητής 606,6 Ἡγνραίϊο ΟΡοΪ 
856 ΔΡΡΙΙοαί. Βυδηΐαηαβ Ην- 
Ῥαύϊαμη σοι αίαν ΟἿ, { Υἶχαθ 
ἰηΐΘΥ 605 οὐἵδρ 68,14 Ιοπἃ 
(οἴ, 69, 10) ἱπίογοράθηΐο 86- 
αἀδηίατ 10, 6 πἰΐδτη αϑοθύϊοδχη 
ἀρ 11, 19 
Τρύφων ἄγροικος 116, 23 

ΡΘαθ Ιδθούϑῃβ δαϊππδηΐθ τηθ- 
αἴοο ἃ Ηγνρϑίϊο οὐτγαίτν 116, 
28---Τ11,6 

Ὑπάτιος παίίομθ ῬῆνΥχ 
ὅ8, 6 Ῥαγϑῃῦθτι5 τ οὐδ ΧΥΤΙΙ 
ΔΏΠΟΒ παίπ5 (09, 16) ΤΉγα- 
οἴδιὴ ρθε ὅ8, 26---9, ὅ Ὁ] 
ΡῬυϊπηαπὶ ΟΡΙΠο 59, 38 ἀφίῃ 
δηΐου ΘΟΟΙ ϑῖδο ὅ9, 39 χχ 8Δη- 
ὯΟΒ5 παίαϑ (61, 7) Ιοπδθ βοοῖτι5 
τιϊΐαθ δϑοϑύϊοδθ δύ 61, 1---θῦ, 
15 οὗ τὸ, 16---Σ2Ζ8, ραΐσϑχῃ 86- 
ἤθη ΟΡο] τ οοτηταίαγ Θῦ, 16 
--ΟΘ, ὅ οὔαπτὰ ΤΊτηοίμθο οὐ Μο- 
Βοῃίομο Βαβηΐϊδηδβ ο. ἃ. 400 
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ΔΌϊ Ἰθίαπθ Βαθιΐατο ἱποῖριΐ 
Τοϑῃηθ Οἤγν5. ραύσίτομδ (11, 
1--18) 66, 6--ΟΥ̓́, 19 (ἃ. 408 
ΤΟ ΟΠΟΒ. 80 Η. [1ηδὑϊτῦοϑ 
101 ἀθρο]586 οοῃδύαύ δχ ὑθϑῦ. 11) 
ἴηἰ 90 ῬΔΌΡουΥ τι ΤΌ, 98--- 
160, 15 ἃ γητ]θτο ρῥία ὑθιηρύδ- 
{π8 ΘΓ, 19---αΑ8, 7 αἰδβοογα τ 5 
ΘΧΟΥ85. (οὗ, Τιμόθεος) ΤΉγδ- 
οἴᾶτη τϑυθυ 7 (ὁ. 404---5) 
ῬδΙΔΙ να γ ἢ ἰ{1η6 γ6 βαηδῦ, 
ὃ. ΤΟ ΔΟἢ 5 Ιοη86 ΘΓ Ότι5 
τ οΙρ αν θ8, 8ὃ---Ε69, 10 ΤΟ ΔΤ 
ΟΡΟΙ; «ορτούδηύθιη βδηδύ, ὰο- 
66 οδοιθϑῦ Βαἤηΐδηδβ τϑαϊτθ 
5515 οὐ ἃ Ιοῆϑϑ οἴ ΤΊτηο- 
ἴῆθο σομοϊ δῦ ΧΙ, ΔΠΠΟΒ 
ηδύπϑ (10, 11) ἰᾶτὴ τη οπδβίθυϊο 
Βπῆη. οοηθη πὸ ρυΆΘ6556 606- 
ΤὈἱύ 69, 10---ΤΌ, 19. πιϊδιαῖτπιθ δ Ὁ 
Ἰβρϑϑοῖο 10, 18 -- 80 οὖ δὉ Ιοῆϑὰ 
τον πη. Τῦ, 10---16 ῥγθ- 
ΒΌνΘΥ ἰηίου ἃ. 406 οὐ 480 οτ- 
αἰηδύαβ ἃ ῬΒ]ούΠ6ο θρίβοορο 
15,19 αὰοὸ πηπηοΥθ αἱ 58ὶ- 
ΤΩ 56 Ῥγυαθθτῖῦ 18, 91---97 
οἵ. 96, 85. 108, 28 5. τηδχίτηθ 
τ] ΟΠ ΟΗΪ8 αἰβοίρ!ηα ἰπδ0ϊ- 
ὕπθηα!85. ορούδτη ἀθαϊ 188, ὃ 
--18 ρυδϑίθυ. δϑοθϑίῃ οὐϊϑτη 
{118 605. ΟΡΘΙΔΙΙ {π|ιϑϑὶὺ 190, 
13---98 οἱ, 67, 9---11.76,91--.98. 
Υἱῦτι8. ἴῃ αἰδοθᾶθηαο οὈβογαδ- 
ἴιι8 122, 11 ---22 ροὸ ἀἰβοίρ!ηϑ, 
οἰαυὶ οὐΐατη αἰπιημθ γθαπῖτθ- 
Ῥδηίατν 105, 16---91 Ὀτοαΐ ογ6- 
αἰῦ ἡπτηθυτ5 ἐταίστη δα ΧΧΧ 
11, 28 τῶοχ 1, Βπηΐ 76, 295 58. 
τούαθηη οὐϊαῃ) ΤΟΥ 5 Ττ6- 
απ 187, 18 τηογίπιοβ ἰρ86 
ΤΧΧΧ ΘΟχίαϊογεῦ 186, 1 φαθμου- 
ἰδύϊοηθ5 βουϊρύαβ αἰβοΙρ 15 
Το Πα 90, 19 ἀπᾶθ ρῥροίία 
παἰάθηΐαν αἀο5 ΟΔ4|]. ᾿πβουαϊῦ 
ΒΘΥΙΏΟΠ ΘΒ (ἀ6 Με. χχπὶ 40) 
82, 29---04, 28, 68, 12---Α4, 8. 
96, ὅ--18, 108, 11---104, 11. 

ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ 

151,20---199, 7. 189, 18---185,9" 
ἘϊΆΘΩαΙ γϑύϊο 90, 10---96, 2 οἷς. 
14, 9---12 ὨοΥ 5. ΘΔ ΠΟ δ 5 1 
(οἵ. ᾿Αλέξανδρος) οὐδογαδύ 9, 
21 αἰ65 φδαταρ βίη 165 απ0-- 
Τη0ο ἂρ Θ 50110{π8 δἰὺ 18,11 
-ἴ4, 12. 90, 90. 99, 18 τητ!ε!-- 
ὑπαϊη θ᾽ ΘΌΤΔΥ ΠῚ ΠΟῊ αἰδίγδο-. 
ὑὰ5 ἃ ἄθο 18ῦ, 8ὃ---Τ1 ἸΘοΟΙΟῺΪ 
αἀραϊίπιβ 102, 28--28 5. Απίο- 
ηἰσπτὴ ϑατϊηϊγαῦτπ5 199, 20---δῦ 
ϑοιΐο ἱπαϊοῖο ουαῦ 108, 1--Ὁ 
αὖ οὐΐδγη ἀοοῦ ΕἸΤΊ Θἰταθ. δ ιη]-- 
Οἰδτὴ 51π6 ΘΟ ΘΓ Τὴ ΘΧ- 
Ῥοίογυθηῦ 110, 8 55. 118, 4---τὉ 
δ. 426 βοχδρθηδυαδ ΟὙΔαΪ 
ΤΩΟΥΌΟ δἰποῖθαν 82, 8---21 οἰ. 
ατηδ οὺ δπαοίουι[α5 112, 12.-- 
20 ἴδ ἃ. 426 ἃρραγαϊ 82,10 
-- 14 14}1π|8 ΘΡ. δῖα ἄθερθο- 
ὕπτη ἃ Ὀεαύθη ὁ. 435 βᾳβρί- 
ΟοσΘ οοθρὶῦ 109, ὅ--1ὸ ἱτὴρ. 
ΤΗΘοαοβΒ τι οἰπβαῖιθ ΒΟ01Ὸ- 
ΤΡ ΘΙ ἸΘΗΘΥΔΏΓΟΑΥ 112,21 
-118, 8 ραν τηοῦύπαο 198]- 
τηϑῦϊο (ο. 486) αὐ ϑὶ ῬΥΪΠΟΘΡβ. 
οΥϑῦ τη Ομ δύ οΥ Τη ἰηΐτϑ᾽ οὐ 
οἶσοα ΟΡο]γη βἰζοσαμη 89, 15. 
ΒΘΏΘΧ αἰηθϑῖὴ οοἰὺ 180, 19 
οοὐορθηδυῖαβ (186, 4) ἃ. 446: 
τη. πη. ἃ. Χχχ ἀοχηϊηΐοδ (1806, 
25), αὖ ἰοδύαῦαχ, ΠΟῊ α. ΧΥΤΙ 
(απὶρρο ἔθυϊα τὸ 110 850) αὖ; 
ὄατη Ρ ρἱϑυίαπ ὑγσδαπηΐύ οὗ 
ΘοοΙθϑίδ τϑιηουΐδη) ΟΘΙΘΌΥ δῖ, 
τηου 5 οϑύ 190, 28--- 187, 1Ὁ 
οἷα ἔπητι5 181,16--29 ΘΟΥΡΆΒ. 
ἴῃ ογϑύουίο ἀθροβίζ τη Ῥ’ΟΡΘ 
Ατητηοηΐθχη 187, 98---188, 8.. 
πδύϊοϊηῖτιη) οἷα (186,10) απδθ: 
τηοτύθιη βθοαίαθ βαηῦ δ. 44θ. 
οὐ 441 οδ]δτηϊαῦθθ ΘΟΏΡΤΙΤΟ- 
Ῥαπουπαηὺ 188, 15---199, 12. οὗ. 
ἰρβϑί. ΧΙΥ---ΧΥῚ 
Ιαιρ Ἡνρδῦ 19, 28---80, 

80. 94, 24---86, 26 ἀκτημοσύνη 
109, 20---110,7 ἐγκράτεια 68,9 
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--Ο4,20 ἐλεημοσύνη οἱ φιλο- 
πτωχία 7160, 160---20, 18, 8---Τ1|. 
19, 95---80, 1. 104, 12--Τοῦ, ὅ 
ἡσυχία θ1,99.---69,10 τηοα δία 
10ῦ, ὅ--16 παρρησία ΘΟΥ̓́ΔΙη 
Ροΐθητθτ5 Τ14, 20 --29, τῷ, 26 
-ἴϑ, 34. 10, 1---1. 108, 8--- 
109,4 προθυμία 62, 11---68, 8 
συμπάθεια 11,98. 119. χά- 
ρις ἰαμάτων 69, 7. 11,26. 94, 
1 αἰαϊπεαίζο 108,1. 18, 28-- 
14,12 πααὐϊοίϊηϊα 100, 11---21. 
186, 10 ἐοπέθτη ἀθιθοὶῦ αἰπίηδ 
ΟΡΘ Τῇ, 12---ἴ8, 2. τηοΥὍο8 οἵ 
ἀπ] ποτδ βϑδηδί 80, 1---28, τ2, 2 
-13,1.116,28 ---117.6. 125, 25 5. 
199, 18 ---206 οἰΐδη δηϊτηδ- 
πη 81, 80--89, 7. 118, 99.-- 
114, 11 ἀδοιηοηΐαθοοβ ουζγεῦ 
68, 91 ---28, 14, 18---τῦ, 4. 80, 29 
--81,29. 110,11---116, 22, 196, 
11---128,. 11 ποῦ οοπῆϊζθοηϊθοβ 
ὭΘΟ ρῬδϑηϊζθηΐθδβ ΠΟ βθυτδῦ 
19, 14. 98, 7. 1920, 294---197, 230. 
128, 18 ---199,. 8 ἴῃ ροτίου- 
Ἠ58. βούπιδί Ποχηΐηθ8 Ρυσθοῖ- 
Ὀτ5 51τ|5 1117,1---118, 9. 180, 
14.---95. ούϊδτη ΔΌΒΘΩ5 118, 8ὃ--- 
114. 6 
ἤθη οοη ἴθββιβ ϑϑῦ ἃροβῖο- 

σϑτη 114, 29---115, 9 ΡγορΡίρυ 
Βαθγθβδίῃ Νοβίοσϊπτη ἀδυηηδῦ 
105, 29 55. ποίαίαπιο τϑᾶποὶ 
114, 19. 55. 564 ΑἸοχϑηᾶχο 
᾿Ἀοορσιηρθίοσπιῃ δποίουίὶ απο 
118, 10---190, 1 Δο]οΙαῦν ἃ ἰἢ- 
Βροίδίυν 194, 5---2ῦ. 190, 1-- 
10 ΒΕΓ  πουθτ οΘη ]Θτὴ σὶ- 
ἔαση Θχρτγρδὺ 109, 8ὃ---Τῦ Πὰᾶ- 
ΥΊΟΙΪΟΒ ΟΡΡυτηΐ 194, 90---195, 
11 Τιϑοπίϊο Ρ. Υ. πᾶο8 ΟἸγτη- 
Ῥἷὶοβ ἰηβίαδτισαθασο οὐ βι βου 
101, 91---109,19 ἀδϑιηοπδἃβ ἰῃ- 
Ῥαυρηδὺ ΘΓ, 1---1 6]. ΤΊ], 25. 
90, 21---Θ1, 18. 98, 8---99, 21. 

120, 11---28 ἰρβῆη Ὀίδηδη 
Γπραῦ 129, 91---180, 18 

ὨΟΙΏΘη Ηγρϑίϊ οχρ οαῦαγν 
οὗτος κατὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
ὕπατός ἐστι Χριστοῦ 104,1 
ἴρΡ86 ἃρρϑιαῖαν ἀββᾶς Τ0, 4. 
110, 16. 19 βαθρί5 ἀσκητῆς 
Οἵ, 24 ἅγιος 108, 15. 110, 8. 
111, 11 4]. δοῦλος τοῦ θεοῦ 
18, Ὁ. 14,16. τῦ, 4 4]. ὁ ὅσιος 
πατὴρ ἡμῶν 4,1 ὁ ὁσιώτα- 
τος πατὴρ ἡμῶν δῦ,8 πνευ- 
ματικὸς πατήρ 122,10 κύρις 
69, 14 θεοφιλής 61,1 
οἱ γονεῖς Ἡγρεαῦ! ἦσαν 
εὐγενεῖς καὶ φοβούμενοι τὸν 
θεόν 58, 8.11. 89,1 ὁ πατήρ 
Ἡγρϑίϊ σχολαστικός ΠΙΐπτη [1- 
ἴογαϑβ ἀοοοί 8,9 4 ἤἰϊο τὸ- 
πηααϊίτ ὅ8, 26 ΠἸίπτη τιϊβιίαῦ 
οὗ βθοῦμῃ ΟΡο τα ααποῖί, αὉΪ 
Ρϑαϊο ροβύ τηοσϊζπιν θῦ, 16--- 
6060,5ῦῷ. ἡ μήτηρ Ηνρϑίϊ!: ἔμα- 
θεν (586. Ην».) παρ᾽ αὐτοῦ (86. 
τοῦ πατρὸς) τὴν κοίμησιν τῆς 
μητρός Θῦ,21 ἡ ἀδελφή Ηγ- 
Ῥδῦϊ 9, 2 στη 8115 βάθοθ!ο 
τϑηθηςαὖῦ 1939, 18 --2θ 

Φιλόθεος ἐπίσκοπος 51η6 
ἀαθῖο ΟΠπδιοθάοηΐβ Ἰηἴο ἃ. 
406 οὐ 480 (οἵ. Εὐλάλιος), 568 
αἰϊαπαθ 0 ΘΟΡΪτι5 (οἷ. 
Γδαπίθη Οὐ θη β οἢσ βῦ. τ 601) 
Ἡγρδύϊαπη ἱππαϊξα ΡὈΥΘΒΌΥ- 
ὑθσατῃ ἔθοῖῦ 18, 90 

Φινεές 109, 28 
Φρυγία 88,6. 11 

Χαλκηδιύν 66, 14. 101, 28 ὁ 
ἐπίσκοπος Χαλκηδόνος ΠΟΙΏΪηΘ 

ΟἸΏΉἾΒ50 118, 28 
Χριστός θ0, 90 βαθρίββίτηθ 

ὁ δεσπότης Χ. 184, 11 5αΘρῖ8. 
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᾿Αββᾶς 80, 9 ορῦ. αἱρ᾿ἰςαύθιῃ 
Ῥούϊαϑ ααϑτὴ οὐ ποίππη (οἴ. 
ἀρχιμανδρίτης) ἱπαϊοδῦ 

ἀβλαβὴς διῆλθεν 180, 18 
ἀγάλλεσθαι 8, 16 σοί. 
ἀγαλλιᾶσθαι 89, 25 ορί. 
ἀγανακτεῖν 109, 18 ορῦ. ἀγα- 

νακτεῖ καθ᾽ ἡμῶν 129,1 
ἀγαπᾶν 06, 10 ορί. 
ἀγάπη θ8, 18 οθύ. τῇ ἀ. σου 

ἀπέστειλα δῦ, 1 
ἀγαπητός 84,9 
ἀγγελικός: ἐπὶ γῆς ἀ. βίον 

ἀναδεξάμενοι 81, 14 5ο]ϊία 
ΘΊοΥαίϊο το δοῃοσαχῃ οἵ, 
δάῃ. 5. ΤΉΘΟα, ἢ, 191 δα. 
εἰς ἀι τάγμα ἐκλήθητε 806, 99 

ἄγγελος: 51ηρ0}}15. ΠοΙηϊηΐ- 
Ῥὰ8 αἰΐαᾶθ Θομλθθ 8611 
δαάβαηῦ οἵ, Δπᾶ]. Βο]]απᾶ. 
ᾧ. ΧΙ Ῥ. 61]. ὁ ἄ. τοῦ θεοῦ 
ὁ παρὼν αὐτῷ 98, 26 τὸν 
ἄ. τοῦ θεοῦ τὸν πάντοτε 
συμπαρόντα αὐτῷ 104, 18 
ἐφαίνετο ὡς ἄ. θεοῦ 19,17 

ἄγειν ἐν τῷ μοναστηρίῳ 195,20 
ἁγιάζειν: ἐκ παιδόθεν ἡγια- 

σμένος 8, 15 ἁγιάσαντα μὴ 
ἀποδοῦναι 198, 80 

ἅγιος: ἐξ ἁ. πνεύματος 111, 19 
οἱ ἅγιοι ὅ6, 16 ορί. 

ἁγιωσύνη: τὴν ἁ. σου 108, 20 
110, 22 

ἄγκιστρον 84,18 

ἁγνίζειν: ἁγνίσαντας ἑαυτούς 

ἀγνοεῖν 9, 26 οϑθί. 
ἄγνοια: ἐν ἀ,. ἀπερχόμενον 

108;19 κατὰ ἅ,, 1 0).,.ΔᾺ. 
ἁγνῶς 111,19 
ἀγνωσία: ἀπὸ σκότους τῆς 

σ, ΙΝ 
ἀγοράσαι τὴν χάριν τοῦ θεοῦ 

) 

ἀγράμματος καὶ ἰδιώτης 
θῦ, 14 ᾿ 

ἀγροικία: πᾶσα ἡ ἀ. ΟἸΘΒ 
Ταβϑύϊοὶ 104, 95 

ἄγροικος 606, 99 οθί. 
κον 180, 26 

ἐν ἀγρῷ 60,,.8 οϑρί. 
ἀγρυπνεῖν 6ΘΓ7, 8. 98, 11 οθί. 
ἀγρυπνία 61,16. 121,4, 
ἄγχειν τὴν καρδίαν εἰς ἀγα- 

θόν 104,5 
ἀγωγή 109,14 
ἀγωγός δατδο ἀποίτιϑ {7,12 
ἀγών ὅθ6, 16 ὁθρί. 
ἀγωνιᾶν: μαθεῖν αὐτὸ ἠγωνία 

109. 12 
ἀγωνίζεσθαιβθ, 16. 89,921 οοἵ. 
ἄδειν 9, 28 
ἀδελφή ὅ9, 2. 139, 18---22 αἱ 

ἀ. τοῦ βασιλέως 119, 21 
ἀδελφός 84,ῦ. 119,19 οοῦ. γνή- 

σιοι ἐν Χριστῷ ἀ. 56,9 ὡς δύο 
ἀ. αὖ ἔγδύθυ. οὖ ΒΟΥ 111, 19 

ἀδελφότης 129,12 

ἀγροῖ- 

ἘΞ ΨρΥθα ἀποστολεῖον βάρβαροι βασίλισσα ἔρημος παλάτιον 
σατανᾶς ἴῃ Πα]! 66) ΠΟΙ πὰ το αύδ ϑιμῦ. 
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ἀδημονεῖν 73,91 
ἀπὸ ἀδιακρισίας 198,8 
ἀδιάκριτον πίστιν 131,6 διὰ 

τὸ ἀδιάκριτον 121,94 οἵ. ΒοΚ- 
Ικουΐ Αα. 318, 92 ἀδιάκριτος: 
λαμβάνεται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 
εὐν ἀφρόνως φλυαρούντων 

ἀδιαφορία 138,27 
ἀδικεῖν Θῦ, 10 οθρύ. 
ἄδικα λαλεῖ 107,9 
ἁδροῖς καὶ χριστιανοῖς Τ0, 28 
ἀδυνατεῖν 893, 98 
ἀηδίζεσθαι 60,9. 10, { 
ἀθέμιτος: εἰς τὰ ἀ. 195, 22 
ἀθετεῖν 1928, 234 ὁρύ. ἠθέτησα 
“τὸν ἅγιον Ὑπάτιον 198, 8 
ἄθλιος 106,20. 129, 29 
αἱματεκχυσίαι 138,91 
αἱματόφυρτος 98, 19 
αἴρῤειν ὅ9;81. 1117, 8: 119. 18 

κελεύει τὸ ὀστέον ἀρθῆναι 
116..29 

αἱρεῖσθαι τη8}}|6 αἱρήσεται 
καταφρονῆσαι τοῦ κόσμου 
85; 1Τῦ 

αἵρεσις: ἀπὸ αἱρέσεων καὶ 
ἀπὸ ἐθνῶν ἐπέστρεψεν 111,27 

α͵ἱρετός 59, 99 
αἰσθάνεσθαι: ἤσθετό τινος 

δυσωδίας 194,6. 1ῦ 
αἰσχύνεσθαι: ἠσχύνετο μό- 

νος ποὺ ἀπιέναι 9, 92 
αἰτεῖν: 

τὸν βίον 111, 22 ἠτήσασθε 
τὴν ἐμὴν ἐλεεινότητα ὅθ, 12, 
18, 2. οθῖ. 

αἴτημα 98, 98 
αἰφνίδιον 180, 1ῦ 
αἰχμαλωτεύειν 188, 99. 140, 

11 εἰς οἴησιν αὐτὸν ἤχμαλώ- 
τευσεν δτηα δ οἀρυ απ Γὴ 
δ πδῆδ8 ΟΡ ομ68 δααπ- 
χὶὺ 191,.15 

αἰών: τὸ πέλαγος τοῦ αἰῶνος 
τούτου 817, 8. 88, 281] ὅπως 
περάσωμεν τὸν αἰῶνα τοῦ- 
τον 112.19:. 155.14 

ἤτησεν ἐγγραφῆναι 

121 

τῆς αἰωνίας μνήμης ἄξιος 
1017, 29 αἰωνίᾳ ζωῇ δὅ1,1 

ἀκάθαρτος: ῥυπαρίας ἀκα- 
θάρτους τ, 14. 109,9 

ἄκαιρος 106,17 
ἀκατάληπτος: τὰ ἀ. 114,21 
ἀκαταπαύστως 119,99 
ἀκέραιος 608,16 ΟΡΡ. συνετός, 

οἵ. ΟοτΡ. Ρ1ο58. Ἰἰᾶῦ. τι 184,29 
δε 6ογη5 ἀκέραιος 1Ὀἱα. 291, 
02 Ερίοῦ. αἴ55. τι 28, 1ῦ 

ἀκηδιᾶν 93, 1. 16. 184, 19 μὴ 
ἀκηδιάσωμεν εἰς τὸν βραχὺν 
τοῦτον αἰῶνα 139,1 

ἀκηλιδώτως 122,16 
ἀκμήν οἴίατῃ, δάμπο οἵ, Κπιἢ- 

ΗΪ φύβου. ΧΧΥΤΙ Ρ.489 858.., ἣν 
γὰρ ἀκμὴν ἐγκρατῆς οὐϊατη- 
{τ 107, 6 ἀκμὴν οὐκ ἔχομεν 
πολλὰς ἡμέρας θ8, 3 τὰ απο 
ἔτι οἵ. ΠοΘοκία5 δα Ργγη. 
Ρ. 198, ἀκμὴν γὰρ οὐ λογί- 
ζομαι 184, 90 

ἐξ ἀκοῆς 109, 18 
ἀκολουθεῖν 90, 16 οθί. 
ἀκολουθία: τύπος καὶ ἀ. ἐκρά- 

τῆσεν 122, 11 
ἀκολούθως τοῦ πατρός 139,20 
ἀκοντίζοντες λίθον 64, 90 
ἀκορέστως ποιεῖν 86, 10 
ἀκούειν: τοῦτο 59, 2. 107, 50 

ὅσα τε ἀκήκοα 0, 28 ἐξ ὧν 
ἀκήκοα παρ᾽ αὐτοῦ δῦ, 9 τὸν 
λόγον ὅ7, 51 τὸν βίον 110, 90 
ψόφους 9,14 τὰς ἐντολάς 
95,9 αὐτοῦ τῆς φωνῆς ὅ9, 80 
περί τινος 61, 1. 110, 8. 112, 
12. 124, 1. 20. 28 ο. ραγίϊο. 
φωνὴν ἤκουσαν λέγουσαν 
09, 34 τοῦ εὐαγγελίου λέγον- 
τος 8,299 ἤκουσεν ὅτι 108,10, 
117, 80 ὁ. 8δοο. ὁ. ἰηξ, ἀκού- 
σας τὸν ἑαυτοῦ πατέρα ἐλη- 
λυθέναι θΘῦ, 94 ρμᾶ88. παρὰ 
πάντων ἠκούετο 112,8 

ἄκρος: ἀκροτάτην ἀρρωστίαν 
122, 238 ἐξ ἄκρου ἀποθέμενοι 
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ἴῃ τηϑΥρίηθ 117,9 εἰς ἄκρον 
εἰδότα 109, 1 ζηλωτὴς ε. ἄ. 
118,.18 

ἀκτημβσσώόνῃη, ΟἹ, :18;:.87,͵ ὅ. 
109, 20 

: μετὰ ὅἅλατος ἀπέτριβε 

ἀλγεῖν τοῖς ὑπολειφθεῖσιν δῦ, 
18 τὸν πόδα ἀλγήσας 140, 20 

ἀλείφειν αὐτὸν ἐλαίῳ 14,16 
ἀλειφθῆναι τὸν ἄρρωστον 62, 
28 ἐλαίῳ εὐλογημένῳ ἀλιφῆ- 
ναι 62, 90. 68,21. 12,91. ὁού. 
ἠλιμμένος 99,1 

ἀλήθεια: ἵνα λέγῃ ἐπ᾽ ἀλη- 
θείας 128, 36 

ἀλήθειν: τῶν ζῴων τῶν ἀλη- 
θόντων ἰἴ6 δϑηϊ τηο]δ}]] 
290. 19 

ἀληθῶς δοῦλον θεοῦ Θῦ, 18 
ὁ. εἶ μονάζων 68, 4. 198, Τ 
ἀ. κατὰ τὸ ὄνομα 104, 14 ἰθ 
ὨΟΙηΘη ἐτύμως κεῖται οἴ. 
γνυγνύζθηρ. δὰ ΡΙ]δῦ. ῬΠδθ- 
ἄοη. Ρ. 156 5α. 

ἁλίζειν 5816 ΘΟ α1γ6 δι᾽ ὑμῶν 
ἁλίζοντα: οἱ ἄνθρωποι 81, 36 

ἀλλαχοῦ 10ῦ, 8 ἀ. ἀπῆλθον 
τῦ, 82 

ἀλλ᾽ ἤ 80,14 
ἀλλήλων 989, 11 οοί. 
ἄλλός τις 120, 8 οοέ. οὐὔΐοδθ.. 
Δα ούαν τπὖ εἶχεν δὲ οὗτος 
καὶ ἄλλους (16 Ρτγαρίρου ἱρ- 
511) ἀδελφοὺς τρεῖς 110, 11 
ἄλλον ἀδελφόν 122, 1 ἄλλός 
τις ἀσκητής 180, 20 

ἄλλοτε 18, 12 ἐρῦ. ἄλλοτε πά- 
λιν 18, 8 ὁθῖ. ἐν ἄλλοτε 88, 94 

ὡς ἄλλως 105, ὃ 
ἁλοᾶν: γεωργὸς ὅτε ἀλοήσῃ 

τὸν σῖτον αὐτοῦ 81, 98 
τὰ ἄλογα αὐτῶν δηϊη8}18 

αοτηρϑύϊοα, αὖ Ὀθοτ 65 82, 2 
ἅλυσις 116, 2 εἰς ἁλύσεις βάλ- 

λειν τ8, 20 
ἅ μα δὲ ἐνουθέτει αὐτούς θῦ, 11 

ΙΝΌΘΕΧ ΨΕΒΒΟΒΥΜ 

ἅ. δὲ καὶ ἐθαύμαζον θῦ, 14 
ἅ. καὶ τὸν θεὸν ὑμνοῦντες 
102, 8 τριακόσιοι ἅ. ἀσκη- 
ταί 119, 288 ἅ, καὶ. ψαλμὸν 
μελετᾷ 120, 20 ἅ. οὖν ἐποίει 
εὐχὴν καὶ 126, 28 ρΙΆΘΡΟΞΒ. 
ὅἅ. τῷ δούλῳ τοῦ Χριστοῦ 
86, 11 ἅ. τοῖς ἀδελφοῖς 17,99. 
118, 11 ἅ. τῷ ἄρξασθαι δῖ, “0 
τῷ εἰσιέναι 60ῦ, 6 τῷ (τοῦ 
ΡΥῚὴ ἀναχωρεῖν 127, 8 

ἁμαρτάνειν: ἁμαρτῆσαιϑδι,20 
ἡμάρτηκα 128,28 

ἁμαρτίδ: ἐπιδιδόναι 
τῇ ἁ. 84.10 

ἁμαρτωλός: ἕνα τῶν ἁ. Τά, 
80. 82 ἄνθρωποί ἐσμεν ἅ. 
60. .108, 51 

ἀμελοῦντα εἰς τὸ ἔργον τοῦ 
θεοῦ 108, 16 οἶκον πάνυ ἠμε- 
λημένον 67, 12 

ἀμέμπτως φυλάξαι 88, 90 ἀ. 
τὰς ψυχὰς παραστήσωμεν 
ῷ 

ἑαυτὸν 

ἐξέ 
ἀμεριμνᾶν 10, 18 
ἀμέριμνος 184. 29 
ἄμετρος βρῶσις 91, 12 
ἀμπέλους σκάψαι 190,18 
ἀμφότεροι θ8, 90 οἱ ἀδελφοὶ 

ἀμφότεροι 119, 123 οἱ ἀμφό- 
τεροι 100, 4 

ἄν οἴ. ἐάν. ἴῃ ἃροάοκί βθηύΐθῃ- 
{186 0 ἀϊοίο δ} 15. ἃ ΤΟΥ. 
πουϊταῖο ΔΌΒΟΥΥΘὔ 5 Οὐ, { 
σοί. 11 οἱ αν 81, 12, 
98, 4, 122, 6. 128,30. δὲ ΔΟῊΣϊ. 
ὅπου ἂν εὕρῃ ὅ8, 16 ὅσα ἂν 
παράσχῃ 91, 22 ὅσα ἂν θέλω- 
μεν 86, 15 ἱπαϊοεαύπο 1η850- 
Ἰθτ1π5 δαϊπηρ αι ὅπου ἂν 
ἔγνω τύ, 21 εἴ τι ἂν εἶδες 
100, 1. 118,14 εἰς ὃ ἂν ἐπε- 
τράπη 120, 29 ὁ. ορίαῦ. ὡς 
ἄν τις ἴδοι ὄγκον 91, 1ὅ ῬΤῸ 
ἐάν ροῃίζαν 108, 14 

ἀναβαίνειν 60, 28 
ἀναβλέπειν 80,26 
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ἀναβοᾶν 18, 39. 108,2 
ἀναγγέλλειν 62, 34 
ἀναγινώσκειν 110, 21 τοῖς 

ἀναγινώσκουσι 50,1 ἀνεγίνω- 
σκεν 102,28 ἀνεγνώσθηϊοτ,2Ὁ 

ἀναγκάζειν 184, 10. 21] ἀν. 
πρὸς διδασκαλίαν 87, 18 θύειν 
108, 14 ἠναγκάζετο νουθετεῖν 
δύ, 4 ἀναγκασθείς 112, 81 

ἀν ἀγκὴη γαμήσαντα χρήματα 
ἐπιποθεῖν 84, 19 ἀ. μοι ἐπί- 
κειται 105, 2 οὐκ ἀνάγκην 
ἡμῖν ποιεῖ ὁ θεὸς τοῦ συν- 
τάξασθαι 198, 80 

ἀναγνώστης 99,29 
ἀνάγραπτος 188, 12 τὸν βίον 

ἀνάγραπτον δῦ, 4 
ἀναδεικνύναι 186,6. 188,14 

ἀναδειχθῶμεν 189,6 
ἀναδέχεσθαι τὴν εὐποιίαν 

80, 95 ἀγγελικὸν βίον ἀναδε- 
ξάμενοι 87, 14 

ἀναζεῖν: πίστει ἀναζέσας 67, 2 
ἀναζωννύναι: πίστιν ἀνα- 

ζωσάμενος 99,20 
ἀναιρεῖν: ἀναιρεθῶ 111, 2ῦ 
ἀνακαλεῖν: ἀνεκαλέσατοτ!,11 
ἀνακάμπτειν ΤΘΌΘΙ ἀνέκαμ- 

ψεν πρὸς τὸν Ὑπάτιον 118,9 
ἀνακεφαλίζειν ἐδρπΐ ου]- 

ΘΘΥΘ ἰθ τϑῆςὶ ὡς μηκέτι 
ἀνακεφαλίσαι καὶ γενέσθαι 
καθὼς ἣν τὸ πρώην 189,8 

ἀνακλίνειν ἐν ψιάθῳ ἑαυτόν 
ΤΘΟΌΌαγΘ 68, 10 

ἀνακράζειν: ἀνέκραξε λέγων 
1.12 

ἀνακτᾶσθαι γϑῆσουθ 118, 27 
ἀναλαμβάνειν ζῆλον 82, 20 
ἀναλύειν πρὸς τὸν κύριον 

δῦ, 21 μετὰ τὸ ἀναλῦσαι ρΡοϑύ 
οὈἰτατη 95, 6 

ἀνάλωμα: ἀποστείλατε αὐτοῖς 
ἀναλώματα πἰούπιμ θῦ, 9 

ἀναμοχλεύειν τοὺς πόνους 
ἐν τῇ διανοίᾳ 121, 18 

ἀνανεοῦν Ὀλύμπια 101, 28 

ἀνανεῦσαι πρὸς αὐτόν 88, 80 
ἀνανήφειν: ἀνανήψαντες 138, 

90 ἐὰν μὴ ἀνανήψωσι 98, 14 
ἀνάξιος 11], ὅ. 88, 7 ὁ ἀνά- 

ξιος ἐγώ δϊ, 90 
τὸ ἀνάπαλιν δῦ, 927 
ἀναπαύειν ἰγδη8. ΔΙ] πΘ τὴ ἴῃ 

Ιθοῖο δοῃιοοδυθ Θ2, 29, 119, 
Ὁ ἀποδέχεσθαι τοὺς ξένους 
καὶ ἀ. 120, 29 510 ΟΘΘΥΘ Ρδ8- 
Βίπο ἀνεπαύετο 112,4 56{15- 
δ θυ Θ αἰξοαὶ τὰ ἀναπαύοντα 
τὸν θεόν 86, 10 ᾿πίγαη δι 1π Ὁ 
ἵνα μὴ ἀναπαύσῃ (ὁοῃίοϊαϑ 
ἀναπαυθῇ 6] ἀναπαῇ) ἡ ψυ- 
χή 84, 25 τηθᾶ. τραπίθβοθυθ 
ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται 
84, 18 κάμετε ὀλίγον ἵνα πολὺ 
ἀναπαύσησθε 1391.329 ἀθ τηοῦ- 
ἰ6 ἀνεπαύσατο ἴζ9, 1. 180, 80 
ἐν εἰρήνῃ 66, ὃ. τῦ, 16 ἐν κυ- 
ρίῳ τύ, 9 ἐν γήρει καλῷ 
120,1 οὐδ ρΡ885. ἵνα; παρὰ 
σοὶ τὰ ὀστᾶ μου ἀναπαῶσιν 
180,24 ἀφθοιϊηδύϊομϑ πο]ρ τὶ 

ἀνάπαυσις: φαινομένης ἀνα- 
παύσεως τῇ σαρκί 84,11 τὴν 
ἰδίαν ἀνάπαυσιν 121, 1 

ἀναπέμπειν τὰς λειτουργίας 
αὐτῷ (θεῷ) 88,9 τὰς εὐχὰς 
181, 98 βοάς 196,26 

ἀναστρέφειν πηρᾶ. ἀναστρε- 
φόμενος Τἴ4, 3ῦ. 88, 25 ἐν τῷ 
κόσμῳ 89, 19 μετὰ φόβουδϑ, 10 

ἀναστροφή: ὑμῶν τὴν ἀ.81,21 
ἀνασώζειν 18, ὃ 
ἀνατολή: ἐν τῇ ἀνατολῇ 112, 

18 ἐλθὼν ἐκ τῆς ἀν. 118,11 
ιὥδευεν ἐπὶ ἀνατολάς 60, 1ῦ 

ἀνατρέπειν τὴν βουλήν 109,4 
ἀνατρέφειν: ἐν φόβῳ θεοῦ 

καλῶς ἀνατραφείς ὅ8, 14 
ἀνατρέχει ἐν τῇ Θράκῃ 6, 18 
ἀναφέρειν: ἀνενεγκόντες λί- 

θον μέγαν 117,8 τοοϊζαγθ οὔ- 
τε ἀναφέρω τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
101,10 ρΡ8858. 101,2 



124 

ἀναχωρ εῖν 56 ΓΘΟΙΡΘΥΙΘ 604,97 
609,6 6 τηῦσπᾶο 78,18 τραΐγα 
106, 19. 118, 8. 197. 8 ἀθ81- 
βίθυθ ἀπ᾿ αὐτῆς 196,19 

ἀνεκτότερος (ἰ6 ἀνεκτικώτε- 
ρος) τοῦ πολέμου γενόμενος 
64,20 ἀνεκτότερον 197, 2 

ἀνεμποδίστως 129, 1ὅ 
ἀνεξίκακος 102,11 
ἄνεσις: ἐν ἀνέσει 89, 19 ἵνα 

ἄνεσιν λάβῃ ἡ ψυχή σου127.18 
ἀνετάζειν: ἀνετάσας 194, 14 
ἄνευ 78,9. 88, 98 
ἀνέχειν τηρᾷ. ἀνέχῃ 192,1 
ἀνθεῖν: εἰδωλολατρεία βούλε- 

ται ἀνθῆσαι 108,8 
ἀνθηρὸν πρόσωπον 9, 80 
ἀνθίστασθαι ταῖς μεθοδείαις 

84, ὃ 4050]. 08, 39 ἐν τούτῳ 
ἀντέστη αὐτῷ 108, 18 

ἀνθρώπινος 178, 9 ορί. 
ἄνθρωπος 118, 20 ἴδιος 117, 

91 .«]. τὸν ἔσωθεν ἄ. δ, 8 
τὸν ἔσω ἄ. 184,6 τοῦ ἐνδο- 
τάτου ἀ. 1858,.29 

ἀνίκανος οὐκ ἔστι δοῦναι 8,7 
ἀνιστάναι: ἀκούσας αὐτοῦ 

ἀνέστη 698, 7. 11ὅ, 11 ἀνα- 
στάντων 09, 97 

ἄνοιγε τὴν θύραν Τύ, 95 ἀν- 
ἐῳξεν 78, 28 

ἀνομία: διὰ τὴν ἀ-αὐτοῦ 97,926 - 
ἀνταποδιδόναι 88, 15 
ἀντί: ἐμὲ λάβε ἀ. τοῦ ἀββᾶ 

{1,1 ἀ. ἀνδρός Ἰοδθο τηϑυῖ 
ἴϑ, 0 γέγονεν ἀντ᾽ αὐτοῦ 
κόμης 81,29 ἀ, τοῦ Εἴθε 
90, 26 ἀνθ᾽ ὧν ἰ6 ἀ. τούτων 
ὅτι 98,2 

ἀντίγραφα δέχεσθαι παρ᾽ αὖ- 
τοῦ 112, 11 

ἀντιγράφειν 119, 18 ορύ. 
ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν θλι- 

βομένων Τ1, 29 
ἀντιπαλαίειν 97,9 
ἀντιπέρα 109,2 
ἀντίχριστος 114,10. 18 

ΙΝΡΕΧ ΥΕΒΒΟΒΥ͂Μ. 

ἀντλεῖν 18,1 
ἄνωθεν: κατάρξασθαι ἄ. 88, 8 

ἄ. κατασῦραι 108, 29 
ἀνωμαλεῖν πδ!ούπάαϊηθ. 1Δ00- 

γΥΘ6 69, 15. Τί,4 οἵ, ὀοπο. 
ἘρΡῆθβ5. Μδῃ8. 4, 19914 

ἀνωφελής 106, 18 
ἀξιομνημόνευτα εἰς διήγη- 

ιν 90, 11 
ἄξιος εἶ ἐπιτιμίας 110, 4 ὁ τῆς 

αἰωνίας μνήμης ἄ. 107, 99 
ἄ. κληθῆναι 198, 21 8030]. 
ἀξίῳ ὄντι 56, { ἀξίως 88, 1. 
195:} 

ἀξιοῦν: ἠξίουν αὐτὸν ὅπως 
605, 1 ἠξίου κἂν τὸ μοναστή- 
ρῖον φιλοκαλεῖν 18, 6 ἠξίου 
ὥςτε 100, ὃ 

ἀξιωματικοὶ καὶ κληρικοί 114, 
18 

ἀπαγγέλλομεν τὴν κυβέρ- 
νησιν προσφέρειν 91, 6 ᾿ἀπ- 
ἤγγειλεν αὐτῷ ὅτι 118,1 

ἀπάγειν: ποῦ αὐτὸν ἀπάγετε 
82, 19. ὁ ἀπαγαγών με 89, 90 
δάάθποθγθ ἀπήγαγεν πρὸς 
τὸν βασιλέα 107,19 ὃν ἀπαγα- 
γόντες καὶ ἐν ἄλλοις μαρτυ- 
ρίοις 121,24 

ἀπαγορεύειν ἀσβρθύγυ οὕς- 
περ οἱ ἰατροὶ ἀπηγόρευσαν 
80,9 

ἀπαιτεῖν 19,6 
ἀπαλλάττειν: ὀδυνῶν ἀπαλ- 

λαγῆναι 92, 8 
ἀπαντᾶν δ1, 10. 117,91..118, 

1.180, 4. 8 
ἅπαξ ἁπλῶς 86, ὅ. 129,18 
ἀπ᾽ ἄρτι θ0, 19 
ἀπαρχὴ τοῦ κόσμου (ΠποΠἃ- 
ἢ) 87, 21 ὁ γεωργὸς προσ- 
φέρει ἀπαρχὴν τῷ κυρίῳ 
(ϑο. τοῦ σίτου) 817, 29 

τοὺς ἀπατεῶνας δαίμονας 
94, 8 

ἀπάτη 114, 20 
ἀπελαύνειν δαίμονας 8], 11 
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τὸν δαίμονα ἀπήλασεν τῆς 
μονῆς 11, 35 τοῦ ἀνθρώπου 
81, 21 

ἀπελπίζειν 98,6 
ἀπεράντους αἰῶνας 98, [Ὁ 
ἀπεργάζεσθαι τὸν νοῦν καθα- 

ρόν 90,15 . 
ἀπέρχεσθαι Τῇ, 15. 160, 8. ΤΥ, 

28, 18,8 ορἷ. ἀπῆλθε πρὸς 
αὐτόν 61, 8 ἀπελθεῖν 60 δὃὉ- 
ἷτθ 69, 20 τὴν καλὴν ὁδὸν 
ἀ. 82,18 ἐν τῷ θεάτρῳ ἀ. 
108, 11 τὸν χριστιανὸν λαὸν 

. ἐν ἀγνοίᾳ ἀπερχόμενον 108, 
19 

ἀπιέναι 59, 22. 12, 29, 19, 18. 
19, 24 ορί. 

ἀπιστεῖν: μὴ ἀπίστει αὐτῷ 
8ῦ, 4 μὴ ἀπιστῶμεν 8, 9 μη- 
δεὶς ἀπιστείτω εἰ 180, 26 

ἐν ἁπλότητι 6,2 
ἁπλοῦν οομρ]ϊοαίᾶ Θχρϑη- 

ἄργτθ ἅπλωσον αὐτά (πρϑ5{1- 
τηθηΐα) 109, 28 τᾶς χεῖρας 
πρὸς τὸν θεὸν ἁπλοῦσθαι 
ΟΥ̓ΔΥΘ ῬΔΙΤΩΪ5 ΒΌΥΒΌΓΙΩ ΤΙΘΥΒ15 
81,4 

ἃ πλῶς ἀποθανεῖν θέλεις 108,14 
οὐκ ἔστιν ἁπλῶς 190, 96. 18 
οἵ. ἅπαξ 

ἀπό Ἰοσῦτη ἱπαϊοδὺ ἀπ᾽ ἐντεῦ- 
θεν 88, 1 ἀνεχώρησεν ἀπὸ 
τοῦ μοναστηρίου 80, ὁ ἐρχο- 
μένου ἀπὸ ᾿Αντιοχείας 100, 22 
ορί. ἐλθεῖν ἀπὸ σκότους εἰς 
τὸ φῶς 88, 11 ἐπαίρω ἀπὸ 
τοῦ θεοῦ 18, 80 ἀπὸ μήκους 
ἀπιέναι ἰἴΘ ἸΙΟοΏΡΘ ἃ Τη0η8ἃ- 
βύθυϊο 62, 12 βροάθῃ τηοᾶο 
ἀπὸ ἱκανοῦ διαστήματος ΤΌ, 
16 ἀπὸ τριῶν σημείων 98, 8 
ἀπὸ σημείων δεκαπέντε 119, 
21 δααϊίτθν οθηρίνιι5. οὐ 
πάνυ ἀπὸ μήκους τῆς ἐκκλη- 
σίας ΠΟ ἸΟΠΡῸ 8 δοοϊθϑία 
600,96 οἵ. ἄπ. 5. Τβοδοϑβ. 
Ρ. 118 ἀπὸ ὀλίγου διαστήμα- 

125. 

τος αὐτῆς 97, ὃ ἀπὸ σημείων. 
ἕξ τοῦ μοναστηρίου 100, 95 
8110 τηοᾶο ἀπὸ φανερῶν μο- 
νῶν 11,1 ἴΘ6 ΙοηΡΘ ἃ Ἰοοΐβ 
με Ιαί5, αὖ τιο]ΡῸ ἀπὸ σκό-- 
που τρόπου γνώμης ὀφθαλ- 
μῶν 4]. οὐἹρίηθτη ἀπὸ Φρυ- 
γίας γεννητός 8, 6 ἀπὸ ᾿Αν-. 
τιοχείας εἰμί 124, 12 ἀπὸ αἷ- 
ρέσεων καὶ ἀπὸ ἐθνῶν Πεδθ- 
γΤϑύϊοοβ οὐ ρΡαρδῃοϑβΊ 11, 217, 
οδαβϑτῃ ἀπὸ εὐφρασίας 60,7 
ἀπὸ τοῦ φόβου 81, 2 ἀπὸ 
περιεργίας δεινῆς 81, 10 ἀπὸ 
τοῦ βοᾶν 127, 28 δασὺ ἀπὸ: 
τῶν δένδρων 89,8 φοβερὸς 
ἀπὸ τῶν δαιμόνων 59,9 Ρ885. 
ἀπὸ λευκωμάτων τυφλοῦσθαι 
80, 21 ἐκινεῖτο ἀπὸ τοῦ ζήλου" 
108,11 ἀπὸ τῆς καρδίας κι-- 
νούμενον 128, 12 ἐβλάβη ἀπὸ 
τοῦ λίθου 111,18. τηδίο- 
τΤίθαῃ δτιῖ 5 τη Θηὐτπτη ἔζη 
ἀπὸ τῶν βοτανῶν 60, 21 μαν-- 
θάνῃ ἀπὸ τῶν θείων γραφῶν 
88, 80 ἀπὸ γραφῆς διαλέγεται 
90,19 γνοὺς δὲ ἀπὸ συνέσεως 
110,18 λαβεῖν ἀπὸ τῶν ἱμά-- 
τίων 1817, 21. ἰθηρτβ ἀπὸ 
τότε 16,16 ἀπὸ τοῦ νῦν 79, 22 
ἀπ’ ἀρχῆς 91,14 ἀφ᾽ οὗ 108, 
28. 107,9 ἀπὸ ὑπάτων 6Χ 
ΘΟΏΒτ6 ογαϊηαῦὶο 18, 12 
Θοάριῃ τηοᾶο ἀπὸ σχολαστι- 
κῶν τινες 108,3ϑ ἀπὸ τῶν 
νυκτερινῶν εὐχῶν ροϑὺ Ρτ6- 
065 ποοίπμιδβ 64,15 τῷ 
τρίτῳ ἀπ᾽ ἐκείνου 5, 19. 
αἰβιυ θα} Οθ ἀπὸ πεντή- 
κοντα καὶ ἑκατόν 10,11 οἵ. 
αθιζου δα Τιϑομπίϊατη Ρ. 164 
ΡΥ ΠΟ Θτη τινὲς ἀπὸ τῶν 
ἀδελφῶν 121, 20 

ἀποβαίνειν: τὸ ἀποβησόμε-. 
νον 101, 8 

ἀπογινώσκειν: μὴ ἀπογνῷ.- 
ἑαυτοῦ 69, 19 
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ἀποδεικνύναι: ὃν καὶ ὁ τρό- 
πος ἀπέδειξεν 71,0 

εἰς ἀπόδειξιν τῆς ὠφελείας 
1235, 16 

ἀποδέχεσθαι τοὺς ξένους 
120, 22 ἀπεδέχετο (εὐλογίας) 
181,9 

ἀποδιδόναι: τὸ χρέος ἀπέ- 
δωκαν 100,90 ἁγιάσαντα μὴ 
ἀποδοῦναι 1928, 80 τὴν ὑπη- 
ρεσίαν ἀποδιδόασιν 190, 28 
τὴν εὐχὴν τῶ θεὼ ἀποδίδωσι 
120, 20 ἀπέδωκεν τὸ πνεῦμα 
129,0. 121,19. ἀπόδος 127.18 

ἀποδιδράσκειν: ἀπεδίδρα- 
σκον 119, 18 τοῦ δαίμονος 
ἀποδράσαντος 114, ὃ ἀπέδρα 
118,1..:1294.2ὅ 

ἀποδιώκειν 64, 94 
ἀποθνήσκειν: ἀπέθανεν 114, 

Ὁ. 128, 28 ἀποθάνωμεν διὰ 
τὸν θεόν 108, 21 

ἀποκαλεῖν ΘΟΠΠΪΟΙΔΙῚ 191,90 
ἀποκαλύπτειν: εἴ τι μοι ἀπο- 

καλύψῃ ὁ ἄγγελος 125,6 ἀπο- 
καλύπτεται. (πρᾶγμα) 125,8 
ἀπεκαλύπτετο αὐτῷ πολλὰ 
μυστήρια 18, 28 ὁ ᾿Ιησοῦς 
ἀπεκαλύφθη μοι 191,27 τὸ 
ἀποκαλυφθὲν τῷ ἀββᾷ 69, 19 

ἀποκάλυψις 106, 18 
ἀποκεῖσθαι: πλησίον ἀπό- 

κειται 6006, 21 
ἀποκόπτειν: ἀποκόψωμεν τὸν 

πόδα 110, 27 
ἀποκρέμαται εἰς τὴν ἐλπίδα 

αὐτοῦ 85,2ῦ πρὸς αὐτὸν ἀπε- 
κρέμαντο 104.206 ἀποκρεμάμε- 
νος εἰς τὸν πόθον αὐτοῦ 184,4 

ἀποκρίνεσθαι 64,198 οοῦ. ἀπε- 
κρίναντο θ8, 81 ἀπεκρίθη 
1017, 18 

ἀπόκρισις 19, 19. 127,14 
ἀποκτένον ἢ βοῦν ἢ πρόβα- 

τον 114, ὃ 
ἀπολαλεῖν ἀρΙίγατο 100, 24, 

101,21 

ΙΝΘΕΧ ΨΕΒΒΟΕΒΥ͂Μ 

ἀπολαμβάνειν: ἀπέλαβε τὴν 
ὀργήν 103, 29 μισθόν 186, 90 
ἀπολήψονται τὰ ἀπόρρητα 
ἀγαθά 817, 28 ἀποληφθῆναι 
ἕνα ἐξ αὐτῶν 119, 19 

ἀπολαύειν τῆς τραπέζης 90,1 
τρ. πνευματικῆς ἀπολαῦσαι 
86, 14 τοῦ. βίου 84, 15 ἀπέ- 
λαυον τῶν αὐτοῦ εὐχῶν 
124. τ 

ἀπόλαυσις: πάντα ἔχων εἰς 
ἃ. 91.176 

ἀπολλύναι ψυχάς 1590, 11 
ἀπολέσαι χαρτία 117,20 ἀπόλ-- 
λυσθαι 18, ὃ ἀπώλετο πάντα 
115, 38 

ἀπολογεῖσθαι 128, 28 
ἀπολύειν αἰτηϊ ὑθγ6 ἀπέλυεν 

αὐτὸν ὑγιῆ 62; 96. τῷ, 28. 
129. 8. 159, 27 ρΡ885. ἀπο- 
λυόμενος 60, 1ὅ ἀπολυθῆναι 
600, 34 ἀπολυθείς 18, 34 

ἀπόλυσις τηΐϊθδθ8ι ἕως ἀπολύ- 
σεως 110, 15 μετὰ τὴν ἀπό- 
λυσιν 102; 98 

ἀπομνημονεύειν 181,10 
ἀπονέμειν τὴν τροφήν 118, 8 
ἀπόνοια: τὴν εὐσεβῆ αὐτοῦ 

ἀ. 60, 98 
ἀπονυστάζειν: 

10,10 
ἀπενύσταξα 

,. ἀποπίπτειν: ἀπέπεσεν ὁ λίθος 
1} ὙΑΤΩ 

ἀπορεῖν: ἠπόρει ὁ θεὸς τῶν 
καμάτων ἡμῶν 917, 22 5ρᾷ 
οἵ, δάῃ. οὔἱῦ. ὡς ἀπορηθείς 
12, 29 ἀπορηθεὶς ἐν τῷ λόγῳ 
19,1 ἐν τῇ ἀποκρίσει 1060, 14 

τὰ ἀπόρρητα ἀγαθά 8ϊ7, 28 
ἐλάλησεν ἀπόρρητα περὶ τοῦ 
κυρίου 106, 24 

ἀποσπᾶν: ἀποσπάσας αὐτὸν 
12, 9 ἀποσπάσαι 12, 28 ἀπό- 
σπασον 72, 28 

ἀποστέλλειν: εὐλογίας ἀπέ- 
στελλον 112; 185 αὐτὸν λαβεῖν 
καὶ ἀποστεῖλαι εἰς τὰ ἴδια 
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12,21 ἀΌβοϊπζθ βερέδοις ἀπο- 
στείλας 5611] ππηΐοβ τ8, 1ὖ 
οὗ. 18, 27... 118, 14. .118, 29 
τῷ ἀποσταλέντι 119, ὃ ἀπέ- 
στειλε μαθεῖν 119,16 ἀπο- 
στέλλει ὅπως 100,16 

ἀπόστολος: ᾿Ιωάννην τὸν ἀ. 
101, 18 λείψανα τῶν ἁγίων 
ἀ. ἸΤέτρου καὶ ΤΤαύλου 60, 18 
γέγονε γείτων τῶν κορυ- 
φαίων καὶ ἀγίων ἀ. ΘἹἿ, 4 ὁ 
τοιοῦτος ἀ. 91, 917 τὴν πίστιν 
ἣν παρέδωκαν ἡμῖν οἱ ἀ. κα- 
τέχειν 114, 29 οἵ, 1ηα. Ὠοτη. 

ἀποτάττειν τηθα. ἀποτάξα- 
. σθαι ΤΟΗπΠἰ8Υ6 τοῖς ἰδίοις 
θελήμασιν 906, 1 τῷ διάγειν 
ἐν τῷ βίῳ 604,8 τῷ κόσμῳ 
68, 19. οὅ, δ; 0 10 τοῖς 
τοῦ κόσμου πράγμασι 111, 
φϑοϊαίθ ἀποτάξασθαι τη0- 
ὩϑΟμ πα) ἢρυΐ 60, 14, 18, 14. 
128, 20 προφάσει τοῦ ἀποτά- 
ξασθαι 98,10 ἀπετάξατο 69, 
8. .760.80.. 111.,18,:. 118... 
159,14.11 ἀποταξάμενος τηο- 
ΒΦ ΟΘἤτι5 68,14. 195, 29 ἀπο- 
ταξάμενοι 108, 8 

ἀποτελεῖν ψόφον 116, 80 
ἀποτέμνειν: τὸν δάκτυλον 

ἀπέτεμεν 110,19 
ἀποτιθέναι τηρᾷ. ἀπετίθετο 

ἐν τῷ πυλῶνι 62, 11 ἀποτί- 
θεται ὄσπριον καὶ σῖτον εὐώ- 
νὼως 104,21 εἰς τὸ ἀποθέσθαι 
110,5 ἐξ ἄκρου ἀποθέμενοι 
1171, 9 ρδ88. ἡρώειον εἰς ὃ 
τὰ λείψανα ἀποτίθεται ΤΌ, 8 

ἀποτρίβειν τὴν γλῶσσαν 82,5 
ἀποτρυγᾶν: τὴν ἄμπελον 

ἀποτρυγηθῆναι ἐκ τῆς χαλά- 
ζῆς 188,11 

ἀπόφασις: δὸς ἀπόφασιν Νε- 
στορίῳ 1ΟΊ, 20 

ἀποφέρειν 82,4 ἀπενέγκαι 

᾽ 

ἀποχή: τὴν πάντων ἀ. 91,2 

ἀπροσδοκήτως 4, 4 
ἅπτεσθαι τῶν κρασπέδων 

θ8, 80 ἁψάμενος αὐτοῦ Τ0,1 
ἀπώλεια 109, 18 
ἄρα 89,18 
ἄρα 88,14 
ἀραιῶς εἷς ἢ δεύτερος ὅ8, 11 
ἀρδεύειν: ὅπως ἀρδεύοιτο αὖ- 

τῶν ὁ κῆπος 117,10 
ἀρέσκειν: πῶς ἀρέσῃ τῷ κυ- 

ρίῳ 84, 2. 111, ὃ 
ἀρετή 60,91 οϑρύ. 
ἄριστον: οἰνοποτούντων εἰς 

τὰ ἄριστα 60,6 
ἀρκεῖν: ἀρκέσοντα αὐτοῖς θ8, 

ἵνα ὁ ἄρτος ἀρκέσῃ τοῖς. .16,2 
οὐκ ἀρκετόν σοι ἵνα 14, 29 
ἀρνεῖσθαι τὸν δεσπότην 89,36 

τοῦτο ἠρνήσατο 64, 2 τοῦ δὲ 
ἀρνησαμένου ὅ9, 18 

ἁρπάζειν: ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἡρ- 
πάγη ἐν τοῖς οὐρανοῖς 111,8 

ἄρρηκτον τεῖχος 935,0 
τὸν ἄρρητον μισθόν 189, 
ἀρρωστεῖ 12, 28 ἠρρώστει 

12.160 εἴ ποτε ἠρρώστησεν 
82,2 ἠρρώστησε σφόδρα 82,8 
ἀρρωστῆσαι 126, 22 
ἀρρωστία θ2,20. τ7,16.108,80 
ἄρρωστος θ2, 18, 238. 68, ὅ. 

119.9. 190. 
ἄρτι πη 188, 12 ἀπ᾽ ἄρτι 

600, 19 ᾿ 
ἄρτος 1798, 14 ορί. 
οἱ ἀρχαῖοι βασιλεῖς 107, 28 

τὸ εἶδος αὐτοῦ ἀρχαῖον 180,18 
ἄρχει Θρίβοοριιβ ουἱϊῦ 100,8 

ἵνα ἄρχῃς αὐτῶν ὡς ἀρχιε- 
πίσκοπος 121, 28 καὶ ἄρχον- 
τες καὶ βασιλεῖς 88, 19 ἐνώ- 
πῖον ἀρχόντων 89, 30 ἤλεγχε 
τοὺς ἄρχοντας 118, 14 διὰ 
τὸ κέλευσμα τῶν ἀρχόντων 
118, 20 ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος 
ἀναιρεθῶ 117, 95 τηθα. ἄρ- 
χεσθαι ο. ἰπηξ, 57, 80. 60, 88. 
609, 28. 84,6. 106, 22, 120,2 
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ἐξ ἀρχῆς 58, 8 ἀπ᾽ ἀρχῆς 91,14 
ἐν τῇ ἀ. ἀπετάξατο 106, 80 

ἀρχιεπίσκοπος 121,29 
ἀρχιμανδρίτης ρΡτδρίθοίτδ 

ΘΟΘΠΟΟΙο διεσάφησαν τῷ ἀ. 
ΒΊη 6 ἀἸὈΪΟ ἰρ81 [Ιομᾶθ δῸ- 
θα 64, 15 τοῦ ἀββᾶ αὐτῶν 
ἐν τῇ πόλει χρονίζοντος πα- 
ρακαλέσας τὸν ἀρχιμανδρίτην 
ααΐ Τομᾶθ ΔΌΡας βποοθδ- 
βούδαῦ 66,1 που] θηύονο (ἰ- 
π|ο. οἱ ἀδελφοὶ --- καὶ ὁ ἀ. 
69, 4 ἀ. τις ὀνόματι ᾿Αλέξαν- 
ὃρος 118,10 πρὸς τοὺς ἀ. 
ὥρμησε ἰ6 ΟΡοϊϊύαπο5. 108, 
26 πάντες οἱ ἀρχιμανδρῖται 
καὶ ἐπίσκοποι καὶ ἄνδρες εὐ- 
λαβεῖς 112,16 

ἀρχιτέκτων τοῦ βασιλέως 
Ιάθιηαὰαθ κόμης 120,24 οὗ, 
ΒΔ ΟΠτι5 τ αύ. 25 (14. 
20 ορίϑβϑύ. Υ' 16) ᾿Ουγίδᾶθϑ 
τι. Ὁ. ΘΟΠΊ65 οὗ τῃθομϑηΐοτιβ᾽ 

ἀσέβεια 114,21 
ἀσθενεῖν: χωρικοὺς ἀσθε- 

νοῦντας 02, 14 
ἀσιτεῖν: τὰς πέντε ἀσιτεῖν 

(αἴρειν οοαα.) 68, 11 
ἀσκεῖν: ἡσυχίαν ἤσκει 61, 22 

σωφροσύνην ἀσκῶν 99, 18 
μείζω πάντων ἤσκησας 121, 
1τ πῶς ἤσκησεν 123, 25 οὕ- 
τῶς ἀσκεῖν ὀφείλομεν 1988, 9 

ἄσκησις: ἐφήψατο τῆς ἀ. ΟἹ, 
16 εἴχοντο στερρῶς τῆς ἀ. 
Ο΄,6 ἐν τῇ ἀ. ἀκηδιᾶν 99, { 
ὀλιτωρεῖν 112,6 ἐπέτειναν τὴν 
ἄ. 11, 20 ἐπίμονον ἄ. 120, 11 

ἀσκητῆς 60, 6. 78, 18 οθί. 
τριακόσιοι ἅμα ἀ. 119, 29 

ἀσκητικός: διακόνισσα ἀσκη- 
τικωτάτη ΟἿ, 20 

ἀσπάζεσθαι τὸν δοῦλον τοῦ 
θεοῦ τ, 4. 81, 28 αὐτὸν 96,26. 
118,10 ἀσπασάμενος συνήυ- 
ξατο 6ῦ,26 περιεπλάκη ἀσπα- 
ζόμενος αὐτόν 112, 22 

ἀστράγαλος 111,8 
ἀσύγκριτον ὕδωρ Τῖ, 80 
ἀσυμφανής οὐσοπ!παβ ἀσυμ- 

φανὲς γὰρ ἦν 120,8 ἀσυμ- 
φανῶς οἸδτη 69, 2. 120,6 

ἀσφάλεια 184,2 
ἀσφαλίζ εἰν τη64. ἠσφαλίσατο 

101,19. 128,8 ἑαυτοὺς ἀσφα- 
λισώμεθα 1388, 96 

ἀσώματοι 5Βιπηύ ἄγγελοι 81,20 
ἄτακτα διορθώματα 56,4 
ἀταξία: εὐθέως εἰς τὰς ἀ. τοῦ 

κόσμου περιεπάτει 102, Τ 
εἰς τὰς νεωτερικὰς ἀ. 116, ὃ 

ἀτιμάζειν τὸν δεσπότην 
108, 11 ; 

ἀτονεῖν: ὅταν ἀτονήσῃ (τὸ 
σῶμα) 91,11 

ες ἀτοπίας πλαζόμενος 
115}.99 

ἄτοπος: εἴ. τι ἂν συνέγνω 
ἄτοπον 118, 14 

οὐδ᾽ αὖ πάλιν 131,11 
αὐλίζεσθαι: ἠυλίσθησαν 59,7 

τῶν δαιμόνων αὐλιζομένων 
9,10 

αὐξάνειν: αὐξήσει αὐτὸν ἡ 
χάῤις 92. 29 

αὔριον 68,20. 119,1 
αὐτόθι 120,18 
αὐτομάτως 18,9 
αὐτοπρόσωπος δῦ,1 
αὐτός ἰρ56 51,298. 62,16. 82,31 

καὶ αὐτός 18, 25. 110,. 12. 
189, 16. 11 αὐτὸς ὁ 1086 90, 9. 
Ὁ,.,18...85. Ὡς ΔΑ, Αι ἃ; 
Ἴ0Τ, 92. 118, 24. 188, 8. 
188, 99, 188, 16 ὁ αὐτός 
Ιάθιῃ 81,23. 10ῦ,21:. 181,24 
αὐτός 15, 1116 βΒᾶ 606 αρτιπᾶδῦ 
αὖ 12,81. 104, ὃ οοῦ. οτηΐί- 
ιν αὐτοῦ .8,.1...91, 10. 
199, 1 αὐτὸν 122, 98 δ00: 
αὐτό 194,21 οἵ, Ἰηα. ΟὈΒ. ΡῪ. 

ἀφανὴς ἐγένετο τῦ, 2. 180,12 
ἀφανίζειν: ὁ οἶκος ἠφανίσθη 
120, ὃ 
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ἀφεδρὼών 124,22 
ἀφειδῶς 99,9 
ἀφηγεῖσθαι ὑμῶν 108, 294 

ἀφηγούμενος μονῆς δῦ, 19 
αποα Δ101 ἡγούμενος 

ἀφιδιάζων τόπος 606, 29 
ἀφιέναι 89,1. 602, 19 ὁθύ. 
ἀφιλάργυρος 109, 20 
δι’ ἀφροσύνην 122,19 
ἀχαρίτωτα διορθώματα 86,4 
ἄχρι τελευτῆς 81,24 ἄ. πεν- 

τήκοντα ἀδελφῶν συνοδίαν 
181, 18 

βαδίζειν ἐπὶ τὴν ἀληθῆ τρί- 
βον 114,91 

βαθμὸν καταλαβεῖν 184,9 
βάθος: δύο ὀργυιὼν τὸ β. 

1117, 8 
βάλλει αὐτῷ σίδηρα εἰς τοὺς 

πόδας αὐτοῦ 122,1 εἰς ἁλύ- 
σεις ἔβαλεν 78, 20 βληθέντος 
194, 18 

βάπτειν: ἔβαψά μου τὸν ψω- 
μόν τῷ, 80 

βαπτίζειν 111, 1. 4. 6 οθί. 
βάπτισμα: εἰλήφεισαν τὸ β. 

110,18 λαβὼν τὸ ἅγιον β. 
120, 8 κατηξιώθη τοῦ β. 
12, 28 

βαρβαρικὸν ἔθνος 188,21 
τὸ βάρος τῆς ὑμῶν διαγωγῆς 

90, 18 7 

βαρέως ἔχων 69, 16. 82. τί, Ὁ 
βασανίζειν ἐοταπθῖο βασα- 

νίσας 18, 19 μή με βασανί- 
σῃς 115, 14 

βάσανος: διωγμοῖς καὶ βασά- 
νοις 89,20 διαφόροις β. 89, 22 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν 82, 80. 
86, 9 

βασιλεύειν: ἐν τῇ βασιλευο- 
μένῃ Κ. πόλει 10, 28 

βασιλεύς: τοῦ εὐσεβεστάτου 
βασιλέως 60, 18, 18, 17. 119,21 
αἱ ἀδελφαὶ τοῦ β. 119, 21 

βασιλικῆς τραπέζης 91, 92 

βαστάζειν 62, 17. 80, 81. 118, 
28. 124,11 

βδέλυγμα παρὰ κυρίῳ 198, 18 
ΟΧ ἴ,ποὸ. χυι 1 

βελτίων: εἰς τὸ βέλτιον κατα- 
στῆναι 68, 6 σού. 

βέρεδος πμογοᾶμ8 οἵ, οοᾶ, 
180. χα 0 βερέδοις ἀπο- 
στείλας 78, 15 παυπίϊοα Ρὲ- 
ὉΠ1ΟΟ Οὐγδα ΤΪ5505 

βία: μετὰ βίας 18, 91 
βιαζόμενος ἔλεγεν δ7, 230 βια- 

σάμενοι ἀποστέλλουσιν 69, 91 
Ῥ885. κἂν βιάζηται 8ῦ, 28 βια- 
σθείς 6, 26. τ9, 4 

βιβλίον: ὡς ἐν β. δῦ, 1 φέρε 
μοι τὸ β. σου 16 τ πὰ τηᾶ- 
δίουτῃ 124,98 

βιβρώσκειν: ἐβρώθη 78, 8 ἵνα 
μὴ βρωθῶσιν 109, 28. 110, 8 

βίος: τὸν β. ἀνάγραπτον 5, 4 
σεμνὸν β. 56, 22. 118,6 

βιοῦν σεμνῶς 110, 81 
βλάβη: πάσης βλάβης 199,21 
βλάπτειν: ἐβλάβη 117,18 
βλαστάνειν: πονηρὰ ἐβλά- 

στανε 90, 28 
βλέπων τὸν δεσπότην ἀτιμα- 

ζόμενον 108, 17 
βοᾶν 81, 1. 118, 81. 11, 19 

ἐβόα λέγων 1929, 4 
βοήθεια 98, 14 οοὗ. αἰτεῖν 

παρ᾽ αὐτοῦ β. 84, 8 βοηθείας 
ἐτύγχανον 112,2 

βοηθεῖν θῦ, 28 ορί. 
βόσκειν πρόβατα 9, 28 ἐβό- 

σκησαν 59, 21. 180,10 
βοτάνη: ἔζη ἀπὸ τῶν β. 60, 91 
βούλεσθαι: ἐβούλετο 60,5. θῦ, 
5 σρί. βούλει 1294, 22 ἠβου- 
λήθη 195, 20 ἐκείνων δὲ μὴ 
βουληθέντων 126, 4 βούλομαι 
χριστιανὸς γενέσθαι 1924, 12 
ἠβουλήθην ἵνα ἴδω 16,11 βού- 
λομαι ἵνα ἀποστείλῃς 19, 11 

βουλεύεσθαι: τῶν κακὰ βου- 
λευομένων 109, 4 

9 
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βουλή 109, 4 μίαν β. ποιήσαν- 
τες 118, 15 

βούρδονας (ἡμιόνους ΡῚ) δύο, 
ἵνα καθίσαντες ὁδεύσωσιν 
119,6 οἵ, Οοτρ. 91ο55. 1δἴ, 1 

, 924, 6 ἡμίονος ἐξ ἵππου θη- 
λείας καὶ ὄνου γγυεζι5 δι αο 

βοῦς: βοός 82, βοῦν 114, ὃ 
βραδυτής (βραδύτης Υ) 68, 21 
βραχίων 116,18 
βραχύς: τοιαῦτα τινὰ βραχέα 

δῦ, 21 τὸν β. τοῦτον καιρόν 
81, 1 αἰῶνα 1388, 14 

ἤρακύσης; κατὰ τὴν ἐμὴν β. 

βρέχειν: ἔβρεξεν τὰ ἱμάτια 
111, 14 βρέξαντες ἐν ὕδατι 
118, 18 ἐβράχη 118,28. 180,22 

τὸ βρῖθον τῆς νεότητος 90, 14 
βροντή: παρελύθη ἀπὸ β.80,92 
βρώμασιν ἐπιτηδείοις διέτρε- 

φεν 62, 22 
ἡ βρῶσις ἡ ἄμετρος 91,12 διὰ 

βρώσεως 91,18 

γαμεῖν 84,20 νομίμως 84,16 
γαμησάτω 64,4 

γαμετή: τὴν αὐτοῦ γ. 111, 1 
μετὰ τῆς ἑαυτοῦ γ. 111, 18 

γάρ 586Ρ6 5Βρη Πού οδιι- 
58. 6 διηγῖϊθδα ΠΟθδτη ΒΘηΐθ- 
ἰἰδτη δαἀπροῦῦ 6Υ, 18. 87, 24. 
20, 104,16. 110, 80 οοί. ΡγῸ 
οὖν 8, 6 συνήθισα εἰς τὸ 
ὄρος οἰκεῖν, οὐ γὰρ εἰς πόλιν 
6006, 18 ἀλλὰ γὰρ καί 60, 2ῦ 
καὶ τοῦ σώματος γάρ 90, 17 

γαστήρ 138, 28 ἐμπιπλῶν γα- 
στέρα αὐτοῦ 92,1 

γαστριμαργία: ὁ τῆς Υ. πό- 
λεμος 90, 1ῦ 

γέ: εἰ δὲ μή γε 00, 21 εἴ γε 
καί 128, 1 

γειτνιάζειν: διὰ τὸ τοὺς Οὕν- 
νους Υ. 61, 19 οἱ γειτνιάζον- 
τες τῇ χώρᾳ 120, 14 

γείτων θΐ,8 

γεμίζειν πλοῖα σίτου Θῦ, ὃ 
χιόνος γεμίζεσθαι 67, 19 τὸ 
στόμα μου αἵματος ἐγέμισεν 
(Ὁ, 24 γεμίσας σάκκους 78,6 
τὴν χεῖρα αὐτοῦ 81,16 

γεννᾶν: τοῦ γεννήσαντος αὖ- 
τά 16 βουϊρίουβ ὅ6, 2 

γέννημα 78, 8.8 
ἐκ γεννητῆς τυφλός 129, 920 
γεννητὸς ἀπὸ Φρυγίας 58,6 
γένος: ᾿Αρμένιος τῷ Υ. 60, 18 
γέρων 8, 21 οοί. 
γεύεσθαι: ἦν μὴ γευσάμε- 

νος τύ, 8 μὴ δυνάμενον γεύ- 
σασθαι 72, 18 ἐγεύσαντο 106,8 
ἐγεύσω 06, 4. 6 ἐγευσάμην 
10, ὃ γεύσασθαι τῆς χάριτος 
δὃ7,6 

γεωπονεῖν θΘῦ, 80 
γεωργεῖν: κῆπον γεωργῆσαι 

᾿ : 
γεωργός 87, 28 
γῇ μίξας 124,21 
τὰ γήινα 184,8 
γηραιός 16,11 
γῆρας: διὰ τὸ γ. 6ῦ,91 ἐν γήρᾳ 

καλῷ τύ, 11 ἐν τῷ γήρει 
90, 21 ἐν γήρει καλῷ 190, 80 
γηράσκειν: τοῦ ἀββᾶ γηράσαν- 

τος θῦ, 81 
γίνεσθαι; γενόμενος ὑγιής θ8, 

28 ξενοδόχος 118, 6 γενομέ- 
νὼν δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Θράκῃ 
59, 0 γενοῦ χριστιανός 117,29 
ἐν καταστάσει γένηται 122,19 
ἡμᾶς δὲ γένοιτο βαδίζειν 114, 
20 ἐγένετο σφαλῆναι τὸν 
παῖδα ἐκεῖ 98, 11 γέγονε {αἰ 
δ8, 6. οθύ. 564 γεγόνασι ἴ80- 
{1 βσαηΐ 8, 22, 108, 18. οθί. 
τὸ γεγονός 08, 29 γέγονεν 
αὐτὸν ἀπελθεῖν 129, 27 

γινώσκειν: γνωσόμεθα τῶν 
ἔργων ὧν ποιεῖ 85, 10 ἐγνύώ- 
σθη αὐτῷ 110,9. 118,4 γνω- 
σθῆναι αὐτῷ Θῦ, 280 ὡς μὴ 
γινώσκειν αὐτὸν ποῦ ἐστιν 

οὐδ 
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100, 34 (φρτοιουθῖ8}15 Ἰοοτι- 
[ἴο οἵ. Θῖο ΟΠτυβ. οὐ. 8, 68 
Ῥ. 122 Ν. ἀλλὰ μηδὲ ὅποι γῆς 
εἰσι, τὸ τοῦ λόγου, τοῦτο εἰ- 
δέναι 18 ΒΟΡΒΟΟΙΘΒ ΕἸ. 922 
οὐκ οἶσθ᾽ ὅποι γῆς οὐδ᾽ ὅποι 
γνώμης φέρει Ῥγορθυττι5 Ι 
Ὁ, 18 πθ6 ροΐέογἷβ, χει 818 
αἱ δὲ, ἤΟ556 ηνῖδ67, τιἃ- 
γαυτιηῦ ἘασρΙ 65 Βδοοῇ. 
06 αὐ! 5 Χναῖ 299) γνοὺς 
δὲ ταῦτα 191,9 οοἴ. ἐν τού- 
τοις 109, ὃ Δ ΌΒοΙαΓΘ γνόντες 
θῦ, 21 γνωσόμεθα πρὸς ποῖον 
δεσπότην κατεφύγομεν 8,19 
γνοὺς δὲ ὅτι ΘΌ, 91. 106, 98 
γνοὺς ἀπὸ συνέσεως ὅτι 110, 
18 ἔγνωμεν ὅτι 609, 6. 94, 80. 
99: 90: 108. 20: ΤΟΥ; 9.105; 9: 
109,6 γνόντες ἐληλυθέναι τὸν 
δοῦλον 69, 12 γινώσκειν ποιῆ- 
σαι τὸ καλόν 194,1 

γλυκύς ΤΥ, 80 οοὐ. αἱρετώτερα 
καὶ γλυκύτερα 56,1 

γλῶσσα: ἐκ τοῦ ἰδιύύματος τῆς 
Υ. ὅῦ, 29 γ. βοός 82, ὃ 66. 

γνήσιοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 
6, 9 γνήσιον τέκνον Τῦ, 12 
φίλον πιστὸν καὶ γνήσιον 189, 
24 γνησίως δουλεύειν θεῷ 
608, 8. 102, 4 

γνοφῶδες νέφος 180, 16 
γνωρίζειν: γνωρίσαι 56, 91. 

28 γραφήν δῦ, 7 γνωριζέσθω 
9 ᾽ 

γνώριμος 66,6 
γνῶσις τοῦ θεοῦ 88, 18. 88, 

18 οοί. 
γογγύζειν ὡς παραιτούμενος 

) 

γοητεῦσαι 72,6 
οἱ γὸν εἴς: 58, 8: 11.970. 6911 
γόνυ : ἀπὸ τοῦ γόνατος 110, 28 
γράμμα: διὰ γραμμάτων γνω- 

ρίσαι 86, ῶ8 ἐν τῇ παιδεύσει 
τῶν Ὑγ. ὅ8, 8 ἐπαίδευσεν αὐ- 
τὸν τὰ γ. ὅ8, 10 

γράφειν: ἔγραφον αὐτῷ ὡὡς 
πατρί 119, 18. 24 ἐν χάρτῃ 
ἔγραψεν 96, 19 γέγραπται 
11,29 κατὰ τὸ γεγραμμένον 
86, 21. 51, 2 οοί. 

γραφή: ποθεινὴν οὖσαν γνω- 
ρίσαι σοι γ. δῦ, 1 ἐν τῇ θεο- 
πνεύστῳ Υγ. δ17,21 ὡς πλη- 
ρωθῆναι τὴν γ. 76,19 πλη- 
ροφορηθῆναι 706,34 ἀπὸ τῶν 
θείων γ. 84,1 ἀπὸ γραφῆς δια- 
λέγεται 90, 19 πόθος εἰς τὰς 
θείας γ. 102, 24 τὴν θείαν Υ. 
τὴν λέγουσαν 106, 96 

γρηγορεῖν: εἰς οὗς ἡ ὀργὴ 
τοῦ θεοῦ γρηγορήσει 114, 94 

γυμνότης 85, 14 
γυναικεῖος: πόθῳ Υ. 85, 22 
γυνή ΟΓΥ, 21 ορ΄. γυναικὶ οὐ 

συνετύγχανεν 110,21 

δαιμονιᾶν 101, 21 
δαιμόνιον εἰσελθόν 118, 80. 

114,1 
δαίμων αἰδΌο 5 ὀχλούμενος 

ὑπὸ τοῦ ὃ. 68, 19 κατὰ ὑποβο- 
λὴν τοῦ ὃ. {7, 10 ἐπεχείρησεν 
ὁ ὃ. 116,11 ἐπλησίασεν αὐτῷ 
ὁ ὃ. 116,21 ὁ ὃ. ὁ κατοικῶν 
ἐν αὐτῷ 115, 24 ὑπὸ ὃ. κα- 
ταφερόμενον 100, 238 ὑπὸ ὃ. 
ἐλαυνόμενον 11ῦ, 238 ἀπὸ ὃ. 
πικροῦ θανάτου ἐτελεύτησαν 
196,6 φοβερὸς ἦν ὁ τόπος 
ἀπὸ τῶν ὃ. 59,9 δ]. 

δάκνειν: ἔδακεν Τ1, 18. 116, 
18 δαχθέντας 1106, 21 

δακρύειν: σπουδαίως δακρύ- 
ων δ7, 28 

δάκρυον: κατανύσσεσθαι τοῖς 
δάκρυσιν 79, 28 

δάκτυλος: τὸν ὃ. αὐτοῦ ἔδα- 
κεν 11,11 τὸν -ὃ. ἀπέτεμεν 
116, 19 

δαμάζειν: τὰ γὰρ πάθη τοῦ 
σώματος δαμάζει 90, 18, 
101, 24 
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δανείζειν: 4 ΌϑοΙαἴθ δανει- 
σάμενος 104, 21 

δασὺ ἦν τὸ ὄρος 9, ὃ 
δασύτης: τὴν παροῦσαν αὐ- 

τοῖς (Οντ8) δασύτητα 580, 24 
16 1 οϊθηγατη οἵ, Βοζοιηθ- 
ΠῸΒ ἢ. 606]. γι 10,1 ὁ δὲ 
Σευηριανὸς τὴν Σύρων δασύ- 
τητὰ ἐπὶ τῆς γλώττης ἔφερεν 

δέ: εἰς τὸ γῆρας δὲ αὐτοῦ 95,17 
εἴ τις δὲ ὠφελήθη 105, ὃ εἴ 
τι δὲ ὡς ἄλλως 10ῦ, ὃ οοί. 

δειλιᾶν: μὴ οὖν δειλιῶμεν 
τοὺς δαίμονας 94, 8 δειλιάσῃ 
93,10 

δειλὸς ἀποθανεῖν 108, 8 
δεῖν αἰποίγο ἔδησαν αὐτὸν 

μόλις 1106, 17. 7 ἐάν τις δεθῇ 
πόθῳ γυναικείῳ 8, 22 εἰς 
τὴν ἀγάπην Χριστοῦ δεθῆναι 
89, 28 

δεῖν ὁ. 800. ὁ. ἰηἴ, 82,29, 84,8. 
100, 9. 114,16 ὁ. 1πῇ. 120,18 
(6Χ οοπΐ.) μικροῦ δεῖν ΡγΥ86- 
Ῥοηΐτιι πιοοὶ 69,11. 109, 8. 
180, 21. 188, 28. 26 5βθὰ πάν- 
τες μὲν γεγόνασι μικροῦ δεῖν 
χριστιανοί θ8, 22 ποοὶ πάν- 
τες βΒιοίσαν : μικροῦ δεῖν 
καί 61, 16. 180, 21 

ὁ δεῖνα 74,8 
δεινός: τοὺς δεινοτάτους δαί- 

μονας 81,10 ὑπὸ δεινοῦ πνεύ- 
ματος 81,14 περιεργίας δει- 
νῆς 81, 15 δεινῶς 18, 4. 
115, 28 οὀρίύ. 

δεινότης: ἐναντίας δεινότη- 
τος 121,28 

δεῖσαι: δεδοικώς 1ΟΥ, 4 
δεῖσθαι: δεομένων παραμυθία 

129, 15 οοῦ. γυΐπ5 1ᾶ αποᾶ 
εὔχεσθαι πιὺ τοῦ θεοῦ 698, 15. 
69,21. 88,16 Ὑπατίου 129,8 
οὔτ ἵνα 68, 15. 198, 8 

δεκαετία 68,21 
δεκανοὺς τῶν μαρτυρίων 
119, ὃ δεκανὸς ἀπὸ τοῦ πα- 

λατίου ἔφιππος ἰἴΘ6 ΔρΡδτϊ- 
ἴοΟΥ 119, 18 οὗ, Οοὐποῖΐτο- 
ἀπ δὰ ΟἼΠμΘοᾶ. νι 89 ὑ. τί 
Ῥ. 2329 ρα. 

δεκτὸν παρὰ θεῷ 64, 
δέλεαρ 84,18 
δένδρον προσκυνοῦσι 108,10 
ἡ δεξιὰ τοῦ θεοῦ 121,26 τοῖς 

ἐκ δεξιῶν 62,1 στῆναι ἐκ 
δεξιῶν 88, {ὦ 

δέρειν: δείραντος ὃ8, 26 δεί- 
ραντες 118, 22 δαρείς 102, 18 

δεσμὸς τῆς ψυχῆς 90, 11 τὰ 
δεσμά 18, 22 

δεσπότης: τοῦ κοινοῦ δεσπό- 
του 19,11 ὁ δεσπότης Χρι- 
στός 11,19. 184, 117 οθύ. 

δεύτερος: εἷς ἢ δεύτερος 
8,18 δεύτερον δὲ5 112,21, 
110,.,93..ὄ 191. 

δέχεσθαι 112,11 δέξασθαι 74, 
80 ἐδέξω 118, 29 ἐδέξαντο 
122, 80 δεξάμενος Τ1, 6. 18, 
14 ραβϑίπιθ οὐκ ἐδέχθη 18,6 

ὡς δῆθεν 6. ρᾶγίϊο. 19, 12, 
. 

δηλητήριον: τὰ ὃ. αἰΔο} 1 
84, 11 οἵ, Ἠδ65. δηλητήριον: 
φάρμακον 

δῆλον ὅτι χριστιανοὶ ὄντες 
88, 18 

. δηλοῦν ἰηάαίΐοσαγο 78,2. 112,29 
ἐδηλώθη μοι ὅτι ἀποθνήσκεις 
191, 10 ἱᾳ θοῦ δηλοῖ τοῖς 
ἀδελφοῖς ἵνα ἀποστείλωσιν 
69, 18 ἐδήλωσεν αὐτῷ ἵνα 
ἐπιτιμήσῃ 107, 

διά: οὐτπη οΘηρίϊΐιο διὰ τοῦ 
ἀέρος 9ὅ, 2 δι᾽ αὐτῆς (θυρί- 
δος) τὸν ἄρτον ἐλάμβανε 79, 
14 ὃ. τοῦ μοναστηρίου διέρ- 
χεσθαι 106, 4 δι᾽ ἧς (θαλάσ- 
σῆς) παρῆλθεν 140,16 ἤνεγ- 
καν αὐτὸν ὃ. πολλοῦ χρόνου 
102, 18 δαϊπηρὶῦυῦ τοὶ π|6] 
ΡΘυβοῆδο αὰ8 ᾿ποτοοαθηΐθ 
δ ααᾷ ἢὺ συντυχίας ὃ. συγ- 
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γραφῶν δῦ, 1 ὃ. γραμμάτων 
γνωρίσαι 586, 38 τὰ θαυμάσια 
τοῦ θεοῦ δι᾽ αὐτοῦ γινόμενα 
56, 38. 94,26 ἵνα παρακληθῇ 
ὁ θεὸς ὃ. τῶν ἁγίων 14, 80 
πεινῶντας διέθρεψεν ὁ κύ- 
ριῖος δι᾽ αὐτοῦ 19, 28 ἐθερά- 
πευσεν δι᾽ αὐτοῦ ὁ θεός 80, 8 
διὰ τῶν ἰδίων χειρῶν δ᾿ 10. 
110, 28 οἵ. 51,26. 80,22. 80. 
81, 18. 26. 94. ο΄, ΠΟ, Ὁ. 
115, 19.-:.}.16᾽ 4 ῬΙῸΟ ἰηϑύτα. 
τηθηΐδ}} (οἵ. μετά) ὃ. τῆς 
εὐχῆς ἀπήλαυνεν 81,10 ἐλά- 
λησεν αὐτῷ ὁ θεὸς ὃ. τῆς 
φωνῆς 90,1 ραδδῖίπιο ἱπηρ]- 
ἴὰ1 ὃ. τῶν πραγμάτων ἐπεί- 
σθημεν 506, 1 διορθωθείς 14, 
τίκτεται 84, 34 ὃ. κενῆς {τι- 
βύγα, 80, 6 ὃ. παντός 69, 16. 
184. 11 δι᾽ ἐπιστήμης 1106, 96 
οατὴ δοουδβαύϊπιο αὐτῷ βοη- 
θήσας ὃ. τὸν θεόν 66, 8. θῦ,4. 
28. 96,12 δι’ ἡμᾶς 86, 22 ὃ. 
τὴν ἀνομίαν αὐτοῦ 97, 26 ὃ. 
τὰ χρήματα ἐπιποθεῖν ἀδικῆ- 
σαι 84, 30 φοβῇ ὃ. τὴν οὐσίαν 
12, 26 ὃ. τοὺς εὐχομένους καὶ 
κλαίοντας δῶσιν ἔλαβε 82, 18 
ἀποστέλλει ὃ. τὸ κέλευσμα 
τῶν ἀρχόντων 118, 19 ὃ. τοῦ- 
το ἐπεδημήσαμεν ἵνα 98, 18 

διαβαίνειν: διέβαινον πλη- 
σίον τοῦ μοναστηρίου 118, 94 
ὡς διαβῆναι τετραετῆ χρό- 
νον 116,10 

διάβολος Τ4, 22. 82,18. 84, 
Ὁ. 14 ορί. 

διάγειν ἐν ἀδιαφορίᾳ 188, 27 
ἐν εὐλαβείᾳ 59, 21 ἐν ἡσυχίᾳ 
88, 4 ἐν τοῖς τοῦ βίου πράγ- 
μασι 111,5 ἐν βίῳ 64, 2 μετὰ 
σεμνότητος ἐν τῷ κόσμῳ 88, 
28 σεμνὸν βίον καὶ εὐλαβῆ 
διῆγεν 118, 6 σεμνῶς μετὰ 
φόβου κυρίου 64,4 εὐλαβῶς 

, 

διαγωγὴ πνευματικὴ 141,1 
διαδέχεσθαι: ὃν διεδέξατο ὁ 

ἅγιος Δαλμάτιος 58, 20 Ρ885. 
διαδεχθείς τῦ, 8 

διαδιδόναι: διέδωκεν αὐτὰ 
μοναστηρίοις 109,26 ἵνα δια- 
διίύσῃ αὐτοῖς 6, Ὄ 

διαδιδράσκειν: διαδρὰς ἀπ- 
ἐλθῃ 58, 10 

διάδοχος 137,14 
δίαιτα 9, 16. 38 
διαιτᾶσθαι: διαιτηθεὶς ἐν τῷ 

μοναστηρίῳ 12, 55 
διακόνισσα 67, 2ῦ 
διάκονος 1939, 18 
διακρίνειν τὸ πικρὸν ἀπὸ τοῦ 

γλυκέος 84,9 
διάκρισιν τοῦ νοῆσαι 94, 14 
διαλέγεσθαι ἀπὸ γτἤραφῆς 

90, 90 
διάλεκτος: τὴν τῶν Σύρων 

ὃ. δῦ, 24 
διαλλάττειν αἰἴοττο πρὸς 

τὴν συνήθη ἡμῶν διηλλάχθαι 
φωνήν ὅθ, 90 τΤΟΟοΠ ΟΠ 
διαλλαγῆναι ὀφείλει 1, 21 

διαμαρτύρασθαι τὴν ἁγιω- 
σύνην σου 108, 90 

διαμένειν: διέμενεν ὑγιής 05,8 
διαναπαύειν 72,91 διαναπαύ- 

σας ὡς ἴδιον πατέρα 125, 96 
διανεύειν: διενεύσατο 140,12 
διάνοια 114, 27 τὸν κατὰ διά- 

νοιαν πόλεμον 92, 2 8]. 
διαπεταννύναι: τὰς χεῖρας 

διαπετάσας 1980, 19 
διασαφεῖν 64,12 
διασπαράττειν 80,58.181:,26 
διάστημα: ἀπὸ διαστήματος 

11, Ὧ ἀπὸ ἱκανοῦ ὃ. 10, 16 
ἀπὸ ὀλίγου ὃ. 91,6 

διασώζειν: διασωθείς 87, 8. 
118, 22 

διατάττειν: γηθᾶ. ἐδδίδτηθη- 
στη ἴδοθσθ διάταξαι περὶ 
τοῦ οἴκου 1217, 12 διατάξα- 
σθαι 197,1 
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διατελεῖν ὑπ ραυίϊο. 70,19 
διατιθέναι: ἐν ἀρρωστίᾳ διε- 

τέθησαν 71,16 μὴ ὡς μέγα 
τι πράττοντες διατεθῆτε 99, 8 

διατρέφειν 62, 28 διαθρέψαι 
88, ῶ8 διαθρέψας χιλιάδας 
88, 21 πόσους πεινῶντας διέ- 
θρεψεν 19, 28 

διάφορα ἱμάτια 84, 16 ἐδέ- 
σματα 84, 28 

διαφυλάττειν: διαφυλαχθείς 
ΤΡ} 9 

διδασκαλία δῖ, 18. ὅ8, 9. 
82, 34 ορί. 

διδάσκαλος: ὁ ὅσιος ὃ. 61, 14 
διδάσκειν: διδάξω 57, 25 ἐδί- 

δαξεν Τῇ, 291 ἐὰν μὴ διδάξω 
ὑμᾶς τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ 108, 
20 καλῶς διδασκόμενοι 11, 
10 ἐδιδάσκετο παιδείαν κυ- 
ρίου 58, 19 

διδαχὴ Νεστορίου 114, 19 
διδόναι: καθὼς τότε ἐδίδοτο 

ποηϊραὺ 104, 24 ὃ ἐδώκαμεν 
εἰς προῖκα 100, 8 λόγον ἔδω- 
καν 125,10 δούς 114, 2 δοῦ- 
ναι 128, 81 δὸς ἀπόφασιν 
107, 20 δότε ὑμῶν τὰ ὀνό- 
ματα 119, 1ῦ (οἵ, τόπος) δώῃ 
112, 260 ἵνα δώσω 186, 26 δώ- 
σῃς 104, 20 δέδωκε 118, 82 
δοθεῖσαν ὅῦ, 21 ὁ. 8.60, ὁ. ἰη,΄ 
ΤῸ 91 

διέρχεσθαι 106, 4. 180, 15 
διῆλθεν ἀβλαβής 130, 18 χρό- 
νου διελθόντος 798,1 

διηγεῖσθαι θ6, 90. 58, 2. 28 ἃ]. 
ἐν διηγήσει ἐκτεθέντα δῦ, ὃ 

ἀξιομνημόνευτα εἰς διήγησιν 
δῦ, 11 ἐκτίθεται ἐν χάρτῃ τὴν 
διήγησιν ΤΟΙ ΟΥ̓ ΠΟΙ 
109, 19 

δικαιοσύνη 89, 92 
δικαιοῦν: οὐδεὶς δικαιοῦται 

ΘΕν Στὴ 
δικαίωμα 112,26 
δικαστήριον 88, 26 
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δίκης αὐτῷ εἰς πρᾶγμα γενο- 
μένης 6,16 

διοδεύειν διὰ τῆς στενῆς ὁδοῦ 
84,19 

διοικεῖν 68, 11. 18 
διομνύναι: διωμόσατο 179,7 
διορθοῦν: διόρθωσον 101, 12 

τηθα. δ, 28 4]. διορθωθείς 
14, Ὁ 

διόρθωμα 50,4 
διόρθωσις 108, 27 
διότι 19.2.98, 55. ΣΥΡΙ 
διοχλεῖν ὁ, αἀαὖ. 50,12 
διπλοῦς 180, Ὁ 
διυπνίζειν 9,18 
ἐν δίψῃ ζητοῦντες δὅ7, 19 

δίψαν 80, 14 
διωγμός 8, 10. 89,20 
διώκειν ΌΡΔΥΘ ΡῬΘΠΠΟτΘ διώ- 

ξωμεν τὸν διάβολον 108, 27. 
119..9.:. 0. 11. 1 98; ἫΝ 
118,20 διωχθῆναι ἔχεις 119,1 

δοκεῖν: ἐδόκει διηλλάχθαι δῦ, 
25 ὡς ἐδόκουν 56, 8 οθύ. 

δοκιμάζειν 89, 9 ἐδοκίμασά 
σε εἰ 68, 4 

δόκιμος: δοκιμώτατος 18, 18 
δολιεύεσθαι διὰ τέχνης εὐ- 

λογοφανοῦς 94, 12 ἐν τού- 
τοις ἡμᾶς 84,19 

δομέστικος 14,18. τῇ, 8 
εἰς δόξαν θεοῦ 56, 15 4]. 
δοξάζειν τὸν θεόν 104, 18 ορύ. 
δουλαγωγεῖν τὸ σῶμα 91,10 
δουλάριον 118,9 
δουλεία τοῦ κόσμου 88,8 
δουλεύειν: ἐδούλευσα τῷ 

κράτει σου, βούλομαι τῷ Χρι- 
στῷ δουλεῦσαι 60, 19 τῷ θεῷ 
111, 24 ἃ]. 

δοῦλος 19,11. 14. 1 τηδιχίντηθ 
ΤΟ ΔΟΗΪ δοῦλοι θεοῦ 66, 11. 
τὸ, 4. 119,11. οοὺ. δοῦλε τοῦ 
θεοῦ 80, 28 

δράττεσθαι: 
118,. 34 

δρομαῖος 68, 8 

ἐδράξαντο 
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δρομικόν Οὔγδαθ ῬΈΡΙΟτΙ5 
(51. Ὁ) ὑπηρέτης τοῦ δρομι- 
κοῦ 917,11 

δρόμος: οἱ ἵπποι τοῦ ὃ. 118,80 
δύναμις 56,11. 98,21 οθί. 
δύνασθαι 9,11 οφοῖ, ἠδύνατο 

98, 28. 118, 29 οοὗ. ἠδυνή- 
θησαν 67, 18 οοῦ. δυνηθείς 
191.11 

δυνατός 11, 80 δυνατὸν ἐλ- 
θεῖν Νεστόριον 114, 14 οὔτε 
ἐξηγήσασθαι δυνατόν 112,11 
τὸ διάγειν δυνατόν 89, 28 

δύο 111,19. 110,18 4]. οἱ δύο 
θ΄, 20 

δυσεκβάτως εἶχεν 110, 94 
δύσις: ἐν τῇ δύσει 112, 12 
δυσκολεῖν εἰς τὴν θεραπείαν 
190. 

δυσχερῶς ἔχων 191,11 
δυσωδία 194, 0. 10.160 
δυσωπεῖν 109, 8 
δωρεά 56,26 
δωρεῖσθαι: δωρήσεταί μοι 

Χριστὸς γνωρίσαι 56, 20, 11, 
20. 88,1. 101,4 

ἐάν οἵ, κἄν οοπὶ πη οὐ πὰ πὴ Δ ΟΥ. 
ΔΟΟΙΡΘΥΘ βοιϑῦ τι 88, 6 οθρί,, 
σομΐ. ΡΓ8685. δοοϊριῦ 19, 18. 
88,. 30..ὄ 91..95; 109. Ἡ δ γὴ 
δΡροᾶοβὶ ᾿ἰπᾶ. ργδθβ. 69, 11. 
14, 21 οϑῦ. ([οο]5 ΧΙΧ) Γαδαχὶ 
19, 160. 89, 6---1ῦ ἃ}. (ΘΟ ΧΊΘ 5) 
ἔχειν ο. ἰηἶ, Τ2, 11. 126, 19 
σοπίπιποίπιτιβ 69, 14 οὐ μή ο. 
οοὨΐ. 186, 17 Ρτὸ ἄν 198, 2 

ἐᾶν 5ίπου ἐάσατε, τέκνα 119, 
10 ο. πῇ, τὸν Ὑπάτιον ἔα 
(ρου) διοικῆσαι θ8, 18 ἔα- 
σον αὐτὸν ὑγιᾶναι 12, 24 
παραμεῖναι 115, 29 τρ]ίη- 
αᾶαργο ἐάσαντες αὐτό 660, 28 
τοὺς παῖδας 67, 28 με τῦ, 14 
τὸν κόσμον 96, 12 εἴασεν κλη- 
ρονομίαν νομίσματα 109, 94 

᾿ξαυτοῦ 698, 19. θΘῦ, 20, 34 σοί. 
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94, δῦ ἑαυτῷ 60, 90. 18, 11. τῦ, 
8. ορῦ. ἑαυτόν θ0, 2. 63, 10. 34 
σοῦ. ἑαυτήν 11ῦ, 10 ἑαυτούς 
92, 117, 140, 21. ρτῖπηδθ Ρϑυ- 
Β0η86 Δα θοῦαΣ ἑαυτῶν 
105, 14 ἑαυτοῖς 133, 21 ἑαυ- 
τούς 8ῦ, 18. 94, 18. 158, 26 
ΒΘΟΌΠπαδ 6. ρΡουβοηδθ ἑαυτόν 
180, 4 ἑαυτῶν 96, 18. 186, 14 
ἑαυτοῖς 136, 12 

ἑβδομάς 98, 22 ἑβδομάδας 
ποιοῦντες 120, 28 

ἐγγίζειν: ἤγγισαν καὶ τὴν 
Κωνσταντινούπολιν πορθῆ- 
σαι 198,26 

ἐγγράφειν: ἐγγραφῆναι τὸν 
βίον τοῦ ἀββᾶ 111, 29 

ἔγγραφον ἐξωμοσίαν 125, 16 
ἐγγράφως ποιῶ μὴ λαβεῖν 

με ἀοοσυϊμηθηΐο βουϊρίο τὴ 
ΟὈΠΡαΌο 72, 26 

ἔγειρε Θχρϑυρίβοουθ 68, 4. 

ε 

ἐγκαλεῖν περὶ τῶν παιδαρίων 
19, 9 ἐνεκάλουν ὅτι 90, 28 
ἐγκληθῶ 108, 26 

ἐγκαλύπτεσθαι 
119, 18 

ἐγκατάκλειστον ποιήσας 
νΝ8,.91 

ἐγκαταλείπειν: οὐ μὴ ὑμᾶς 
ἐγκαταλείψῃ 186, 18 

ἐγκεντρίζειν: ὑπὸ τοῦ θεοῦ 
ἐγκεντρισθέντα 60, 14 

ἐγκλείειν: ἑαυτὸν εἰς 18, 19 
ἐγκλείσας ἔν τινι τόπῳ 12, Τ 
ἐν κελλίῳ σε ἐγκλείσας 198, 
11 ἐγκλειομένου αὐτοῦ 18, 28 

ἐγκράτεια 90, 10. 91, 29. 14 
᾿ηῦθυ τιἰστπιῦθ8. ΠΟ Δ ΟΠ 8165 
γϑορθηβούθν 608, 18, 87, 4 ἐν 
ἐγκρατείᾳ ἀγωνίσηται 68, 15 

ἐγκρατευόμενος 92, 1.191, 
τοσοῦτον ἐνεκρατεύετο 603,10 

ἐγὼ μὲν ἐβουλόμην 199, 6 ἐγὼ 
γὰρ ἠσθόμην 124, 1 4].. 

ἐδέσματα 84, 29. 91, ὃ. 1 

τὰς ὄψεις 
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ἑδραῖοι ΟἿ, 11 
ἔθνη 111, 21 οὗ, αἵρεσις 
ἔθος ἐστί 84, 14 
εἰ ὁοηΐ. οομαᾶϊο. απ ἱπαϊο, 

τη οΥ6 διηίίζαπο 100, 29, 180, 
206 οἵ. 114, 160. 17 ρτοὸ ἐάν 
ο. Θοοῃΐ. ἰη ἃ. ρτϑθβ. ὅ17, 20, 
τῶ, 90. 95. 1855:90.79.14: 52. 
01. 1.199. 159. δὰ }..110, 
22 8.01. 64, 2 ῥτὸ εἶ ο. ορί. 
1. 8οΥ. 8, 18. 68,6. 6ῦ, 10. 
10,22. 82, 2 ᾿τηροτῖ. 62, 28. 
29. 18,.30..16; 11. 88, 51..108, 
4, 10ῦ, 16. 127, 20 ([4165 56- 
θηΐίαϑ ἴῃ δΔροάοϑὶ ᾿πρΡ 6 Υ- 
ἐθούπτη οχ οἱρ᾽ῦ, Βθιη 6] ἠβου- 
λήθην 76, 17) ὁ. Θοπ! απηοίϊπ 0 
δον. 08,927. 4925. 9. ΡΘΕ) 
184, 9 οοηΐϊ. ρτϑθβ. 10], 4 
εἰ ο. Ἰῃᾶ, οὐ ἄν 10ῦ, 7. 118, 
14 τῇ βϑθηϊθηύία σθθτι5 ο0η- 
ὑγατῖδ 81, 18 4]. οοῃἱ. ἰηὐου- 
τΤΟΡ ύϊ Ο15. ἱπαϊσθούαθ Ροϑῦ 
ὍὌΘΙΌ8, δοκιμάζειν 608, 4. 89, 
10 ἐρωτᾶν 59, 11. 114, 14 
ἰδεῖν 70, 17 λέγειν 108,6 εἰ 
δὲ μή 55 8106. 60, 21. 
108, 21 εἰ μή ρΡτδθίου. 98, 
11.294. 88; 8..92) 17.100; 18. 
118, 28. 129, 22 εἴ γε καί 
128, 1 εἰ μὴ ὅτι ρτοὸ εἰ μή 
128, 24 

εἰδέναι: ὡς οὐκ οἴδαμεν αὖ 
ὭΟΒ ΠΟ ῬΟΒΒΆΙτΙΒ ὅ8, 10 
οἶδεν 68, ῶ9, 184, 17 ἤδει 
18, 9ὅ. 109.,.12 

εἰδωλεῖον 190, Ὁ 
εἰδωλικὴ πλάνη 108,9 
εἰδωλολατρεία βούλεται ἀν- 

θῆσαι 108, 8 μέλλει γίνεσθαι 
108, 9 

εἰδωλολατρεῖν 1290ῦ,9.108,19 
εἰδωλομανία 109,17 
εἴδωλα 91, 19. 99 θύοντες τοῖς 

εἰδίύλοις 190, 20 
εἴθε στάχυας ἐτρώγετε 90,260 

εἶναι: ἤμην 57, 6. τῦ, 80, 134, 

29 ῬΘΙΙΡΕΥΒῚ δούαϊῦ ἦσαν 
φοβούμενοι τὸν θεόν ὅϑ8, 8 
ἣν ἡγιασμένος 8,18 ἣν γι- 
νώσκων 9, 1 ἣν πυρέξας 
65.1 οἵ; 66.29. 20580. 3:19. 
50,95; 90, 34; 199; 18 δὲς 
ΒΕΤῚ ὑπὸ φόβον καὶ τρόμον 
ἐσμέν 10ῦ, 11 εἶναι ἐπί τι- 
νος ρΡγϑοίθούμπη) 6556 120, 19 
ΟΥ̓ 6856 ἣν δὲ ὁ δαίμων 
ἀπὸ περιεργίας δεινῆς 81, 1Ὁ 
ὁ. β'Ῥῃ. ροββϑιἀθηΐέρθιῃ ᾿ηαϊοδῦύ 
ἣν αὐτοῦ ὁ τόπος 68, 1 τοῦ 
θεοῦ ἐστιν 10ῦ, ὃ τίνος ἐστίν 
118, 230 οοραϊα ομδϑ8ἃ Οὔ, 
10; 88: 398. ΘΟ ΠΟ 
12. 114, 80--11ῦ, 2, 18 ο. 
ἀαῦ. τί σοί ἐστιν; 68, 25 τί 
ἐμοὶ καὶ σοί; 110, 18 τοῦτο 
ἐν ἐμοί ἐστιν ἢοο τηθῦτη δύ 
108, 16 ἐν -σοί ἐστιν 108, 10 
ἐν ἡμῖν ἐστιν 94, 18. 18 οὐκ 
ἔστιν ὁ. ἰηἴ, καί τι ποιῆσαι 
οὐκ ἦν τ8, ὃ οὐκ ἔστιν ὦφε- 
ληθῆναι 88, 10 οἷ, 190, 30 
οὐκ ἔστιν ἀπὸ θεοῦ ἰ6. ΠΟΠ 
᾿ἰοθῦ ρϑὺ ἄθιυμῃ 119,10 

εἰρηνεύωμεν 89,11 εἰρηνεῦ- 
σαι ἐβούλοντο τῇ θυγατρί 
100, 4 εἰρηνεῦσαι μετά 100, ὅ. 
122,26 

ἐν εἰρήνῃ ἀνεπαύσατο 66θ, ὃ. 
τῦ, 160 ἄπελθε ἐν εἰρ. 19,91 

εἰς ὁπ ὉΘΥΪ5. Θαμαϊΐ, τη0- 
τποη αὶ βῖτη. ἄγειν τ0, 14 αἶχ- 
μαλωτεύειν τινὰ εἴς τι 121, 
10 ἀντλεῖν (εἰς τὸ μαγειρεῖον) 
18,1 ἀπελθεῖν τῦ, 15. ΤΊ, 28, 
983,15:.102, 6. 118, 8. 1161, 
118,10. 125, ὃ. 129, 28 ἀπέρχ- 
εσθαι θ8, 90 ἀπιέναι 84, 232. 
110, 11. ἀποστέλλειν Τ2, 1ῦ. 
21 ἀποτίθεσθαι Τῷ, {7 (ὁπηγ ἐν 
602, 11) βάλλειν 78, 20. 129,1. 
194, 18 δέχεσθαι 14, 21 ἐγ- 
κλείειν 18, 12 (ἐν 12,1. 120, 
11) εἰσελθεῖν 85, 12, 87, 9. 
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114,1. 158,16 εἰσφέρειν 68,90 
ἐκχέειν 111,1 ἐλαύνειν 120,11 
ἐλθεῖν ὅ9,8, 69,8. 11,19. 88, 
18. 96, 94. 106, 6 ἐμβάλλειν 
1,14. 19,Ὁ ἐμπίπτειν 184,26 
ἐπιστρέφειν ὅ7, 14. 102, 8 ἔρ- 
χεσθαι 119, 29 ἱστάναι 118, ὃ 
ἵστασθαι 193, 10 καθίστασθαι 
035, 6 καλεῖν εἰς ἀγγελικὸν 
τάγμα 86, 28 καταντᾶν 58, 29 
κατασπᾶν 91, ὃ καταφεύγειν 
θῦ, 4. 118, 18 μεταπηδῆσαι 
190, 28 ὁδεύειν 119,7 παρά- 
γειν 8ῦ, ὃ παραλαμβάνειν 5, 
29 πλάζειν 110, 39 περισπᾶν 
195,8.9 πίπτειν 11,17 προ- 
ἰέναι 73, 80. 102, 20 προπέμ- 
πεῖν 66, 4 προστρέχειν 64, 29 
ῥαίνειν 114,1 ῥίπτειν 194, 29 
ῥογεύειν 78, Θ σπουδάζειν εἰς 
τὰς ἐκκλησίας ἔγΘαπθηΐδγθ 
96, 234 συνέρχεσθαι 195, 21 
φέρειν 90, 14 φθάνειν ὅ9, 7. 
88,6. 89,238 φωταγωγεῖν 9ῦ, ὃ 

ΔαΒΙ θέαν οὐίϊαη ἸΘΥ ΙΒ 
ἀμελεῖν 108, 16 ἐλπίζειν 96, 
11 ἐπινεύειν 111, 4 εὔχεσθαι 
Θ΄, 2232 λέγειν ὅ9, 11 λυπεῖ- 
σθαι Τ7, 18 πιστεύειν 102, 22, 
18, 14 σπλαγχνίζεσθαι 102, 
11. 128,11 σπουδάζειν 103,18 
τάσσειν 190, 15 χρεία ἐστὶν 
εἴς τι Θῦ, 28 πομηϊηΐ 5 ἀγά- 
πὴ 71,21 εὐποιία 80, 34 με- 
ταβολή δῦ,90.91 ὀργή 114,98 
παροξυσμός 10, 1 πόθος 102, 
24 εααϊθοίπίὶ5. ἀξιομνημόνευ- 
τος (εἰς διήγησιν) δῦ, 11 εὐ- 
πρόθυμος 103,4 πρόθυμος 99, 
29 σπουδαῖος 66, ὃ ᾿π80]6η- 
{οτὰ μιανθῆναι εἰς τὰ εἴδωλα 
91, 391 θλίβων εἴς τινας προ- 
φάσεις 98, 19 παιδευθέντα εἰς 
ἀκροτάτην ἀρρωστίαν 122, 
28 ὠφελεῖσθαι εἰς τὸν βίον 
αὐτοῦ 10, ὃ εἰς αὐτόν 111, 
21 ἐμποδίζειν εἰς τὰ πνευ- 

ματικά ΘΙ, 9 σκολιάσαι εἰς 
τὴν πίστιν 106, 8 παραλλα- 
ξίαν εἶχεν εἰς τὰς φρένας 190, 
1ΓἪ΄ῸΟῸ γτὸ ἐν ροϑῦ τι ἀναστρέ- 
φεσθαι 14, 24 ἀποκρέμασθαι 
80, 95. 20. 184, 4 ἐνεργεῖν 
101, 14 ἑστηκέναι 194, ὃ κα- 
ταλαμβάνεσθαι ΟρΡτίμηΐ 128, 
21 λάμπειν 79, 80 λείπειν 10, 
14 μένειν 600, 2. 109, 2 (ἀ6 
οομΐ.) μονάζειν εἰς κελλίον 
τ,2 οἰκεῖν 66,13, 10,21 οἶκο- 
δομεῖν 100,17 περιπατεῖν 102, 
1.110, ὑπομένειν 89,10. 184, 
11 φωτίζεσθαι εἰς (οτη. ) τὸν 
ἔσω ἄνθρωπον 184, 1 οἵ, οἱ- 
νοποτεῖν εἰς τὰ ἄριστα 60,6 
καλύβην πηγνύναι εἰς τὸ ὄρος 
60, 25 εἰς τὸ γῆρας 9ῦ, 171 
(ἐν 9ῦ, 91 41.) ρτοὸ ἐπί ο. ἀδί. 
δίκης εἰς πρᾶγμα γενομένης 
θῦ, 11 βοηθεῖν εἴς τι 660, 8 
αἰῖτου κρέμασθαι εἰς τὸ ἐκ- 
πεσεῖν 118, 11 εἰς τὸ ὄνομα 
τοῦ πάππου 100, 1ῦ ποιεῖν τι 
εἴς τινα 107, 18 τρέπειν εἰς 
68, 95.. 91,19... θην 6] 

ΟρΟΙΒΙπαὰ ἰπηαϊοαύ ἐδώκα- 
μεν εἰς προῖκα 100, 9 εἰς δό- 
ξαν θεοῦ 56, 1ῦ. 184, 18 εἰς 
τοῦτο ἐκάλεσεν αὐτὸν ὁ θεός 
1, 19 προσκολλᾶσθαι αὐτῷ 
εἰς τὸ δουλεύειν τῷ θεῷ 60,84 
οἷ, 61, 9.: 68, 4. 1ὅ, 10. 16,1. 
81,11. 91,16. 101,22, 120,21. 
128,10. 199, 11, 27 ἐθηιρτιβ 
ἰηαϊοαῦ, απὸ αἰϊαπία εὐ εἰς 
τὸν μέλλοντα αἰῶνα σώσει 
αὐτόν 93, 2 εἰς τὴν βαθεῖαν 
ἐνάτην 9ῦ, 18 εἰς τὸ νυχθή- 
μερον 191,5 εἰς τρεῖς μῆνας 
186, 9 εἰς τὸν βραχὺν τοῦτον 
αἰῶνα 138, 14 ᾿ἰπΐγτα λυτροῦ- 
μαι εἰς τὴν πενταετίαν 68, 91 
ἐθυτηΐϊητιτ εἰς τὸ πρωΐ 91, 29 
εἰς τὸ μεσημβρινόν 110, 1 
εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας 

ΘῈ 
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ἀναπαυόμενοι 98, 1 εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων 141, 6 
εἰς ὕστερον 6,29. 109, 7 δ- 
ἜΘΥΌΙ τηοᾶο εἰς ἄκρον 109, 
10. 118,18 εἰς τέλος 110, 20, 
120, 29. 188, 11 εἰς ὑπερβο- 
λήν 185, 21] ποίδπαε τΤο- 
βύδῃηῦ ἀνάγραπτον ποιεῖ εἰς 
τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἰηΐθι 
Οἶπιθ8 ΥΘΡῺΪ 188, 11 εἰς ἕν 
γενέσθαι 97, 1 ἐλθεῖν εἰς 
ἑαυτόν τηθηϊ8 ΟΟΙΡ ΟΠ 
ΠΟΥ 12,92, 122,2 ἐπιδιδόναι 
ἑαυτὸν εἰς τὸν φόβον αὐτοῦ 
92, 117 εὐλογία εἰς τὴν ὁδόν 
119, 19. οὐκ ἐξήρχοντο εἰς 
μακρὰν ὁδόν 180, 1 παιδεύει 
αὐτὸν εἰς τοὺς ὀφθαλμούς [18 
τιῦ οΟ} 15 Δ θοταυθῦ 128, 21 
εἰς πρόσωπον θῦ, 9 ὑπενδοὺς 
εἰς ἣν κατεῖχε δίαιταν θ9ῦ, 28 

εἷς τῆ, 8. 18, 16 ἃ]. ὁ εἷς ΑἸίοΣ' 
12,06. 116,18, 111, 14 τπιὴτι5 
89, .85, ὐς 94... 111.8. παρὰ 
μίαν (86. ἡμέραν) 18, 1 ἕνα 
ἕκαστον 184, 21 εἷς καὶ εἷς 
16 κατὰ μέρος 60, 88 εἷς ἢ 
δεύτερος 8, 11 ἑνί τινι δια- 
δόχῳ 181,14 ἐξηγήσασθαι τὸ 
καθ᾽ ἕν 5'Πρ᾽]] αὐ 119,10 
τριῶν κεφαλῶν εἰς ἕν γενο- 
μένων 9ῖ, 1 

εἰσακούει τοῦ εὐχομένου]01.8 
εἰσελθεῖν ἂἀΘ6 ἀδοιηομθ 119, 

90.114,7 αθταπα δῦ ἐὰν φθάσῃ 
εἰς τινὰ κατάνυξις εἰσελθεῖν 
89,1 

εἴσω δέκα ἡμερῶν 104, 22 1ἰδ 
985;2 .9.. 12 7..17 

εἶτα 68, 8 οθί. 
εἴτε τραῦμα εἶχεν ἤ τινα ἀρ- 

ρωστίαν 62, 20 
ἐκ ἰούσῃ ἱπαϊοαὺ ἐλθὼν ἐκ 

τῆς ἰδίας χίύρας θῦ, 11 ἐξελ- 
θὼν ἐκ τῆς πόλεως 118, 117 
ὁρῖ. ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ 
εἶναι παράγειν δῦ, ὃ. 88, 19 

λαβεῖν τι ἐξ αὐτῶν 12,26 συν- 
τάξαντι ἐκ τοῦ ἰδιώματος τῆς 
γλώσσης δῦ, 29 ἐκ τῆς ἰδίας 
πατρίδος μαθιύν 60, 82 ἐξ. 
ἄκρου ἀποθέμενοι 117, 9 δ6- 
δἰ ἰατη που 5. γινώσκειν 
18, 39. 121,19 ἐλευθεροῦν (ἐκ 
τῆς δουλείας) 88, 8 ἰᾶσθαι (ἐκ 
νόσων) 94, 28 κωλύειν ἐκ τοῦ 
δεσπότου τοίου 19,16 με- 
τανοεῖν (ἐκ τῆς ἀπάτης) 114, 
20 παύεσθαι 188, 2. οτἱ]ρῚ- 
ὩΘ εἶχον ἐκ τῶν ἰδίων 
χειρῶν τὴν παραμυθίαν 67, 9 
ἐκ τῶν ἰδίων κόπων εἶχον 
τὸν ἄρτον 16, 21 πᾶν ἀγαθὸν 
ἐκ θεοῦ ἐστιν 92, 9 4]. οδι- 
βϑτη ἐκ τούτου ἐν ἀρρωστίᾳ 
διετέθησαν {1,10 ὠφεληθῆ- 
ναι ἐξ αὐτοῦ 88,11 μανθάνῃ 
ἐξ αὐτῆς τῆς πείρας 84, 2 
ἐξ ἔργων νόμου οὐδεὶς δι- 
καιοῦται 98, 8 τὴν μεταβολὴν 
τὴν ἐξ ἁγίου πνεύματος γε- 
νομένην 111, 12. οἵ, 18, 10. 
125,33, 9 .,.187.18.:198.,}1’ 
ΓΘηρτιβ ἐκ νεότητός μου 
101, 2 ἐκ γεννητῆς 129, 20 
ἐξ οὗ τ4,21 ἐξ ὅτου 154,26 
ϑ'6η. Ῥᾶχΐ. ἱπαποὶΐ ἐξ ὧν 
ἀκήκοα (80. τινά) δῦ, 9 ἕνα 
ἐκ τῶν χιλίων 129, 90 εἷς ἐξ 
αὐτῶν 18,16 οο. Δάποιθ 
Τη040 ἐξ ἀρχῆς 88, 8. ἐκ δε- 
ξιῶὼν 62, 1. 88, 6 ἐκ παιδόθεν 
δ8, 18 ἐκ μέρους 188, 2 

ἕκαστος 119,12 4]. ἕνα ἕκα- 
στον 194, 21 καθ᾽ ἑκάστην 
110, 28 

ἐκβάλλειν τοῦ ἀποστολείου 
118, 22 τοῦ παραδείσου ἐξε- 
βλήθη 91,16 

ἔκβασις Θιαθηΐι5 τὰς ἐκβά- 
σεις προέβλεπε 108, 2 δεδοι- 
κὼς τὴν ἔκβασιν τοῦ πράγ- 
ματος 107, 4 

ἐκβιάζῃ ἀναχωρῆσαι 126, 19 
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ἐκδικῶμεν ἑαυτούς 8, 17 δεῖ 
μέ σου ἐκδικηθῆναι 98, 92 

ἐκεῖ ἤρχετο 103, 11] συνήρ- 
χοντο ἐ. 190,21 

ἐκεῖσε ἐξελθών 118,26. ΡῥγῸ 
ἐκεῖ: τῆς ἐκεῖσε μονῆς δῦ, 19 
τῶν ἐ. ἀδελφῶν 62, 99 ἐ. εἴ- 
ναι 78, 21 οἱ ἐ. 140,18 

ἐκκαίειν: ἐκκαύσει τὸν θυμὸν 
αὐτοῦ ἐπὶ σοί 19, 117 

ἐκκλησία δροᾶρ65 β5δοῖδὰ εἶἰσε- 
νέγκωμεν (αὐτὸν) εἰς τὴν ἐκ- 
κλησίαν θ8, 360 εἰς ἐκκλησίαν 
ἀπιέναι 84, 22 οοὐ. οἵ. μαρ- 
τύριον, εὐκτήριον π|6}] εὐκτή- 
ριος οἶκος ἀποστολεῖον ὁ0η- 
ἱπηοίΐο Παρ] ὁ λύχνος 
τῆς ἐκκλησίας Τ]1, 8 

ἐκκλησίδιον μικρόν 98, 9 
ἐκλαλεῖν μεγάλα 115, 26 
ἐκλέγεσθαι: ἐξελεξάμην ταύ- 

τὴν τὴν ἐντολήν 61, 80 ἐκλέ- 
ξασθαι τὰς δύο ἐντολάς 88,1 

πάντας ἐξεμυκτήριζεν 191], 

ἐκπιέζειν: ἐκπιεσθῇ 91], 8 
ἐκπληροῦν τὴν ὑπακοήν 96, ὃ 
ἐκπληττόμενος 79, 12 ἐκ- 

πλαγείς 19, 19 ἐκπλαγέντες 
8ῦ, 19 

ἐκτενῶς ἤυχετο 68, 8 ἐδού- 
λευσαν τῷ θεῷ 111,24 προσ- 
ἔχων τῷ θεῷ 180,1 

ἐκτήκειν: ἐξετάκη καὶ τὸ σαρ- 
κίον καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ 199, 80 

ἐκτίθεται αὐτῷ ἐν χάρτῃ τὴν 
διήγησιν 109, 18 τὸν βίον ἐν 
διηγήσει ἐκτεθέντα δῦ, 

ἐκτίλλετε τὸ ζιζάνιον 105, 80 
ἕκτη πούὰ οἀποηίοδ θῦ, 91 
ἐκτὸς τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ 

40Ὲ.9 - 
ἐκτυφλοῦν: δεινῶς ἐξετυ- 

φλοῦτο 198, 99 
ἐκφεύγειν: ἐκφεύξεται ἀφ᾽ 

ὑμῶν 94,1 
ἔκφρονα ἐποίησεν 12,6 

ἐκχέειν: εἰς τὸν ἕνα ἐξεχέθη 
ἡ χάρις τοῦ θεοῦ 111,2 

ἔλαιον τῆς κανδήλας 68,296 
ἐλαίῳ εὐλογημένῳ 62, 95. 
12, 81 ορί. 

ἐλαύνειν: δεινῶς ὑπὸ δαίμο- 
νος ἐλαυνόμενον 11, 38 το- 
σοῦτον ἤλασεν εἰς ἐπίμονον 
ἄσκησιν 120, 11 

ἐλαφρότης: ἀπὸ ἀδιακρισίας 
καὶ ἐλαφρότητος 129,9 

ἐλάχιστος: τὸ εἶδος αὐτοῦ ἐ. 
185, 25 

ἐλέγχειν εἰς πρόσωπον θῦ, 9 
τοὺς ἄρχοντας 118,14 ἐλεγχο- 
μένη 115,19 ((Ὀ114 βασανίσῃς) 

ἐλεεῖν ὁ. 800. θῖ, 9. 87, 81. 
93,2. ὧν ταῖς πρεσβείαις ἐλεη- 
θῶμεν ΟΥ, ὃ 

ἐλεεινότης: τὴν ἐμὴν ἐλεει- 
νότητα 6, 18 Δ]. 

ἐλεημοσύνας ποιεῖν 96, 20. 
104,12 

ἔλεος εὑρεῖν παρὰ κυρίου 1998, 
14 παρὰ θεοῦ 88, 18 τὸ ἔλεος 
τοῦ θεοῦ 129, 24 σού. 

ἐλευθέρα 110, 117 ἀχοῦ ΤΊ,1. 
100, 96 

ἐλευθεροῦν τὴν ψυχήν 68,96 
ἐκ τῆς δουλείας 88, 2 

ἐλθεῖν εἰς ἑαυτόν πηθῃ 15 σοτη- 
ῬΡοίΐθιη ἤουΐ 72, 82. 122,2 

ἕλκος ἐν τῷ: δεξιῷ ποδὶ εἶχεν 
δεινόν 129, 4 ἕλκη ἐποίησεν 
δεινά 195, 34. οἱ. 19, 21. 
99. 68] 
ἐλπίζοντας εἰς αὐτόν 96, 10 

ὅνπερ ἐλπίζομεν ἔλεος εὑρεῖν 
198. 12 

ἐμαυτῷ 150,1 -τόν 184, 90 
ἐμβάλλειν εἰς τὸ ὕδωρ Τί, 14 

εἰς φρουράν 19, ὃ 
ἔμπειρον ἰατρόν 110, 95 ἔμ- 

πεῖρος ταύτης θ0, 381 
ἐμπίπτειν: ἐνέπεσα εἰς τὰς 

φροντίδας τῶν ἀδελφῶν 1984, 
20 
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ἐμπιπλάναι: ὁ ἐμπιπλῶν γα- 
στέρα αὐτοῦ 92,1 

ἐμπνεῖν: ἐνέπνεεν αὐτῷ ἡ 
χάρις δ1, 950 

ἐμποδίζειν: ἐμποδίσας μοι 
τὴν καλὴν ὁδὸν ἀπελθεῖν 82, 
11 (μὴ) ἐμποδίσῃ (τὸ σῶμα) 
εἰς τὰ πνευματικὰ τὴν ψυχήν 
91:9 

ἐμπολιτογραφηθῆναι (ἐμ- 
πολιτογραφῆναι ΡΥ) 159,11 

ἐμπόνως ἐμάνθανεν ΟΡΘΙΔΙ 
αἀραϊῦ αὖ αἰδοργοὺ 60, 4 

ἐν Τηο016 5010 94,2. 8,11. 
6, 1 οϑύ. οὔσῃ ὉΘΥἾ5. ἀνα- 
στρέφεσθαι 88,19. 88, 20 5. 
μένειν 60, 21. 66,11. 120,28 
οἰκεῖν 10,117. 118,12. οὐχ 
ἜΘΥ5. θα Πα] π6] τη οπΘηαὶ 
ἄγειν 190, 260 ἀπελθεῖν 98, 1ῦ 
ορϑύ. (ΟΥῚ Ιο 65) ΘΠ Ὲ8 ἴῃ- 
αἰοεῦ ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ 82, 1 
ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν Τ0,9 ἐν 
τῷ ἁγίῳ πάσχα 19, 10. 14, 10. 
99, 11 ἐν σαββάτῳ 90, οἡ ἐν 
τῷ μεταξύ 69, 1ῦ ἐν χρό- 
νῳ 88, 80 ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ 
11,22 ἐν ὀλίγαϊς (ἑπτὰ 81, Τὴ) 
ἡμέραις ἰάσατο αὐτόν 14, 17. 
102,6 οού. ἐν ὀλίγαις ἡμέ- 
ραϊῖς ἀπέλυεν αὐτόν 62, 26. 
80, 10 4]. ἐν τῷ ἐσθίειν {8,20 - 
ἐν τῷ ἀπιέναι με 82,18 ἐν 
τῷ καταπίπτειν αὐτούς 117, 
12. οαπβϑτὴ δαῦ ᾿ΠΒγπτηθῃ- 
πὰ ἐν τούτοις δολιεύεται 
84, 19 ἀπορηθεὶς ἐν τῷ λόγῳ 
19,1 ἐν τῇ ἀποκρίσει 106, 
14 ἐν ἐδέσμασι τρέφειν τὸ 
σῶμα 91, 2 (οἵ, δῦ, 2) πειρά- 
σαντες ἐν ἐπερωτήσεσι 1006, 
11 ἐν ἄλλοις ὕβριζεν αὐτόν 
108, 24 ἔκρουσεν ἐν ξύλῳ 
115,10 ἐν τούτῳ γνωσόμεθα 
129, 10 4]. (θυ υἱοὶ 8) 
τηοάπτηῃ ἐν ἀγνοίᾳ τοῦτο πε- 
ποιηκέναι 16 ἀγνοοῦντα 14,6 
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οἵ, 108, 19 ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ 
“ἴ, 22 ἐν σχήματι λαμπρῷ 
14.19 ἐν σχήματι καμήλων 
98,24 προβάτων 132,15 ἐν 
πολλῇ σπουδῇ 18,10 ἐν πολλῇ 
ἐπιθυμίᾳ 84, 6 ἐν θλίψεσιν 
89,6 ἐν ἀνέσει 89, 12 ἐν τῷ 
γήρει 9ῦ, 21. 120, 80 (οἵ. 17, 
11) εὑρίσκει αὐτὸν ἐν δεινοῖς 
99.18 ἐν ὀργῇ 107, 12 ἐν 
φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ 1960, 19 
ῬΡΙῸ δαμπουθίο ἐν ἁπλότητι 
0,2 ἐν εὐλαβείᾳ διάγοντα 
59, 91 ἐν ἡσυχίᾳ 88,16. 88, 8 
(οἵ, ἡσύχως 102, 28) ἐν τάχει 
89, 10 ἐν ἀσφαλείᾳ 1984, 2 
ποία πὰ ἐν τούτῳ ἀντέστη 
108, 18 ἐν ἐγκρατείᾳ ἀγωνί- 
σηται 68, 15 ἐν καλῷ. ζηλύ- 
σαντες 50,81. 8, 259 μέγι- 
στος ἐν φιλοθεΐᾳ 110,14 ἐν 
φόβῳ θεοῦ ἀνατραφείς 8, 18 
πόθον ἐν τούτῳ ἔχων 00, 2 
ὀλιγωροῦσιν ἐν τῇ ἀσκήσει 
119,06 ὥὦμοσεν ἐν τῷ εὐαγ- 
γελίῳ 917, 28 ἔσχον ἐν καρδίᾳ 
μου ϑῃΐηο 1:60 ΟΡιτιθυβᾶἃ- 
Ῥαύασν 109, 22 ἐν ἐμοί ἐστιν 
ῬΘΩΘΒ 16 δϑύ 108,16 ἐν σοί 
10. ἀνεπαύσατο ἐν κυρίῳ 
τἴ,9 ἐν εἰρήνῃ 66, ὃ. τῦ, 16. 
187, 11 ἐν κυρίῳ ἐχάρη 185,7 
ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 80,9 ἐν 
Χρ. λαλοῦμεν 1381, ὃ συμφυω- 
νίαν ἐν Χρ. 140, 24 ἐπιβαί- 
νουσιν ἐν Χρ. 141, 2 ἀκούσας 
ἐν τῷ εὐαγγελίῳ 9, 2 προ- 
ορατικὸς ἐν τοῖς πράγμασιν 
108,1 ἐν τῶ ὀνόματι τοῦ 
κυρίου 99, 4. 100, 18 ἐν οἷς 
ἔουτηπ]α Θχοιηρίθπηη δᾶρο- 
ηἰύ 10,20. 12,2. 14,2. τ0, 80. 
10, 90, 109, ὯΔ 8]. 

ἐναλλατγή δῦ, 28 
ἐναλλάξας δῦ, 29 
τῆς ἐναντίας (6 σατανικῆς) 

δεινότητος 121, 28 
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τῆς ἐναρέτου πολιτείας 58, 4 
τὸν βίον τὸν ἐνάρετον 137,17 

ἐνάτη ποήᾶ οθηδ6 τῇ, 19. 
95, 19. 104,21 ἢ. ὁδηοηΐοδ 
9,21] 

ἐνδεής ρΡϑιροι Τῦ, 80 
ἐνδῆσαι μετὰ σινδόνης 110,2 

ἐνδήσω 110,4 
ἐνδιάθετος φίλος δτηΐοτι 51}- 

οοῦτιβ 110,10. 187, βιβλίον 
ἐνδιάθετον 102, 9ῦ: λόγος ἐ. 
ἱπρθητιτ5 οὗ αὐπϑὶ τ]66}}- 
εἰὖπ5 815 οἵ. Ἡθυτηορ᾽. π. 
ἰδ. τι 1 ὙΥγ θη Δομῖτ5. δὰ 
ΡῬΙαῦ. τηοχ. Ρ. 818 

ἔνδον 101,20 τὴν ἔ. χώραν 
199,28 ἔλαβεν αὐτὸν ἔ. ᾿ηΐτὰ 
ἀοτηθτη γϑοθρὶῦ 81, Ὁ 

ἔνδοξος 76,11 οἱ κατὰ κόσμον 
ἔνδοξοι 88, 18 (τὰ λείψανα) 
ἐνδόξως κατέθετο 606, 20 

τοῦ ἐνδοτάτου ἀνθρώπου 
158,29 

ἐνέδυεν αὐτοὺς τὸν σάκκον 
101, 22, 19 τὰ ὅπλα ἐνδυσά- 
μενοι 182, 

ἕνεκεν θεραπείας 101, 1 τῆς 
λειτουργίας 102, 21 

(χάρις) ἐνεργοῦσα εἰς αὐτούς 
101, 18 

ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται 
84,18 

ἔνθεν: ἀναχωρήσῃ ἔ. 69,6 ἐκεῖ 
-- ἔνθεν Πΐο --- ΠΠ|᾿ ὸ 180, 

ἐνθυμούμενος ὅτι 7, 18 ἐν- 
θυμηθεὶς λογίσηται 88, 7 

ἔνι: ξενίδιον ἔνι 110, 20 οὐκ 
ἔνι μετανοῆσαι 138, 98 

ἐνιαυτός 126, ὃ. 198,1. 180,1 
ἐνίοτε ἐπενούμεθα καὶ ἐν ἄλ- 

λοτε ἐταλαιπωροῦμεν 88, 24 
ἐνοχλεῖν τοῖς νέοις 69, 18 

ἐνοχλούμενον ὑπό 81, 1 
ἐντεταγμένα τῇ συγγραφῇ 

δῦ. 11 
ἐντέλλεσθαι: ὁ Χριστὸς ἡμῖν 

ἐνετείλατο 81,19 

ἐντιθέναι: (πόθον) σοι ὁ θεὸς 
ἐνέθηκεν 6,7 

ἔντιμος παρὰ πᾶσι τύ, 29 ὁ 
ἔ. λίθος ΤΙ, 4 

ἐντολὴ τοῦ κυρίου 89,1 τοῦ 
θεοῦ 88, 20 οἵ. 61, 80. 9ῦ, 10. 
129, 17 τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 
ἐργάζεσθαι 86, 1. 132, 18 τῶν 
ἐντολῶν αὐτοῦ οὐκ ἐξίσταται 
86,1 πίπο ἐζήτει αὐτοὺς ἐν- 
τολήν 68, 22 βὐΐροιῃ τορἃ- 
αἰ, αα8]6} ΘΥΟΡΥ ρδα- 
Ῥουῖθτι5 ἀθὰβ ᾿πιϑδὶῦ οἵ, (16]- 
Ζ0᾽ δα Τιϑοηάϊπιῃ τ. 111 

οἱ ἐντόπιοι θ8, 29. 180,8 
ἐντρέπειν δῃηϊηθτη ἤθούθυθ 

19,4 
ἔντρομος ὑπάρχων 69, 29 
ἐντυγχάνειν ΙαροτΘ 90, 80. 

56, 80 
ἐνυπνιαστής 106,10 
ἐνύπνιον 106,11. 18 
ἐνώπιον ἀρχόντων 89, 20 

ΡΟΥΤΟ ΟΊ, 95. 191,14 
ἐξακολουθῇ τῇ ὀρέξει τῆς 

καρδίας“91, 29 
ἐξασκεῖν ἀρετήν θ0, 81 
ἐξεῖναι: ὃ οὐκ ἦν ἐξόν 90, 34 
ἐξελθεῖν 60, 24 5. 11, 15 8]. 

ἐξῆλθεν ὁ δαίμων 115, 26 οού. 
ὁ ἐξερχόμενος τοῦ μοναστη- 

ρίου 192, 12 τῆς κέλλης 14,10 
ΡΟΙΤΟ 68,21. 125,10 Δ]. 

ἐξήγησις 88, ὃ 
ἐξίστασθαι τῆς ἀγάπης 8ῦ, 34. 

89, 34 τῶν ἐντολῶν 80, 7 
ἐξορία 119,1 
ἐξορίζειν: ἐξώρισαν αὐτόν 

118, 105 ἐξορισθῆναι 114, 12 
ἐξορισθεὶς ἔν τινι τόπῳ ΤΙ, ἡ 

ἐξουδένωσις 80,14 
ἐξουθένει 108, 9 
ἐξουσίαν ἔχεις καῦσαι θ0, 31 

τοσαύτην ἔχω ἐξουσίαν δτη 
Ῥούΐθῃβ βτη 14, 82 λαβὸν 
ἐξουσίαν καθ᾽ ἡμῶν 59,12 

ἐξυπηρετεῖσθαι τοῖς κακου- 
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μένοις ΟἹ, 28 ἐξυπηρετεῖτο 
12, 19 οί. 

ἐξυπνίσας 116,16 
ἔξω: ἐάσασα τοὺς παῖδας ἔξω 

Θ΄, 24 ἔκειτο ἔξω 68,21 ἐν 
τῇ πόλει καὶ ἔξω Τ0, 15 οἱ 
ἔξω ἀπὸ τῶν ἄλλων μονα- 
στηρίων μοναχοί 89,11 

ἔξωθεν ἐρχομένοις 51,10. 82, 
28. οὐδὲν ἔξωθεν τῶν ἐντο- 
λῶν τοῦ θεοῦ ὨΪΠ}1] 151] 9, 10 

ἐξωμοσίαν ἔγγραφον 125,10 
ἑορτή 109,16 
ἐπαγγειλάμενος διδάσκειν 

τὰ ἐπαγγέλματα 188, 18 
ἐπαινεῖν: ἐπαινέσῃ 92, 21 

δοΙ; 
ἐπαίρειν: σκάμνον ἐπάρας 116, 

12 ἐπῆρεν τὴν φωνήν 99, 298 
{0]1|Θγ6 (ἀπαίρειν) αὐτοὺς οὐκ 
ἐπαίρω ἀπὸ τοῦ θεοῦ 18, 80 
τί ἐπαίρεις τοὺς ἐμούς; 10], 
21 5ἷο ἐπῆρες 14, 20 ἐπᾶραι 
8, 81. 91, 24 ἔπαρον 78, 81 

ἐπαναστρέφειν [1ηἰτ. 154,14 
ἐπαοιδὰς ἔλεγεν ἐπὶ τὸ ἕλκος 
ΠΟ 

ἔπαρχος ρΡτδοίθοιαα ργδθίο- 
το 79, 1] σκρινιάριος τῶν 
ἐπάρχων 117,18 

τῇ ἐπαύριον ρΡοβίγαϊθ {{, 21. ᾿ 
104, 20. 118.16 

ἐπεί Ιοριύαν 1Ο0Υ, 18. 117, 28 
ἐπείγεσθαι οἶΐο ΡῬΘΙΠΙΘΉΪΓΘ 

εἰς τὸ μαγειρεῖον 78, 1 
ἐπειδή 12, 28. 90, 28. 100, 9. 
016. 108,16. 199.5 

ἔπειτα δέ ροβῦ πρῶτον μέν 
81, 8 

ἐπελθόντες τῇ Θράκῃ 64, 91 
ἐπέρχεσθαι 68, 24, 67, 10. 
101, 22 

ἐν ἐπερωτήσεσι 100,17 
ἐπέχειν: ἐπέσχεν (κατέσχεν ΡῚ) 

αὐτούς 118, 26 
ἐπηρεάζειν: ἐπηρεάσαι αὐ- 

τούς 59,10 ἐπηρεάσθη 102,18 
ὑπὸ τοῦ δαίμονος 128, 11 
ἐπηρεάσθησαν 1980, ὃ 

ἐπί ὁ. ρθη. ἐπὶ χώρας τυ] 
ὅ8,..1.9. δ: γῆς δῦ, 21.5.0. 
ἡ δεξιὰ τοῦ θεοῦ ἐ. τῆς κε- 
φαλῆς μου ἐστίν 121, 26 ἄλ- 
λος ἐπὶ τῶν ζῴων τῶν ἀλη- 
θόντων ἐστίν ρ᾽δίτ 0 ΡΥ86- 
οϑῦ 120,19 ἐπὶ πάντων οο- 
γΤϑιη οτηηΐοτβ 64, 10. 100, 
12 ἐφ᾽ ἑκάστης ἡμέρας 118, 
1 ἐπ᾽ ἀληθείας 128, 26 ἐπ᾽ 
ὥμων λαβεῖν 60, 11. 62, 16 

αδῦ. ααἀδατηπηῦ που θᾷ ἐκ- 
πλήττεσθαι 79, 19 εὐφραίνε- 
σθαι 57, 29 εὐχαριστεῖν 89, ὃ 
σπλαγχνίζεσθαι 121, 80 χαί- 
ρειν 61, 20 δοοραπηῦ: τὸν 
θεὸν ἐδόξασαν 100, 21 ἐκκαύ- 
σει τὸν θυμόν 79, 18 ἐπὶ (ΡΥῸ 
ἐν) σχήματι τοῦ Χριστοῦ 121, 
14 ἐπὶ τέλει ροδβίγθιηο 102, 
14 δοουβαύϊ απ] Θχβρθούθβ 
ἐπιτεθῆναι ἐπ᾽ αὐτῷ τὴν χεῖ- 
ρῥὰ 110 96. 1} πὶ 
κακίᾳ σύρων 90ϑ,1)8 ὁ. δος. 
ροβῦ ποθ οαμαϊ, ποτ αὶ 
᾿βἴτη. διέρχεσθαι 1950, 14 ἐξι- 
ἐναι 180, 21 ἐπελθεῖν 180, 18 
ἐπιρρίπτειν δ8ῦ, 117 ἐπιστρέ-. 
φεῖν 116,6 ἐπιτιθέναι 90, 19 
ὁδεύειν 59, 4. 600, 15 ἔπεσον 
ἐπὶ πρόσωπον 09, 217 ῬΟΥΤῸ 
ἐπαοιδὰς ἔλεγον ἐπὶ τὸ ἕλκος 
θ΄, 2 τῷ ἐπὶ πάντας φιλαν- 
θρωπευομένῳ 129, 28 ἵνα 
γένηται ἐφ᾽ ὑμᾶς αὖ ἴῃ ὍΟΒ 
οδᾶδί 87, 19 ἐπὶ τὸ βοηθῆσαι 
πὖὺ δαϊαταγοῦ Θ6ῦ, 28 ἐπὶ 
καιρόν «ἰαπατηᾶπι 81, 20 
ἐπὶ χρόνον 188, 21 ἐπὶ πολύ 
{π᾿ Ὁ) δ. 69. Ὁ ΠῚ) τ 

ἐπιβαίνειν τοῖς ἵπποις 604, 21 
τοὺς ἐπιβούλους 11,20. 
ἐπιγινώσκειν: ἐπιγνῷ τὸν 

φόβον τοῦ θεοῦ 99, 1 ὁ ἐπι- 
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γνοὺς τὸν πόλεμον ἀτγωνί- 
σασθαι 134,1 

κατ᾽ ἐπίγνωσιν 1290, 
ἐπιδείκνυσθαι προθυμίαν 692, 

12 ζήλου σφοδρότητα 108,1 
ἐπέδησαν τὸν ὀφθαλμόν 

118,18 
ἐπεδημήσαμεν 938, 18 
ἐπιδιδόναι: ἐπεδίδου (80. δτ- 
ΤΠ) 81, 10 ἐπέδωκεν ἑαυτὸν 
(50. τοῖς μονάζουσιν) Θ0, 2 
τῇ ἁμαρτίᾳ 84,10 τῷ μόχθῳ 
120, 80 ἐπεδώκαμεν ἑαυτοὺς 
εἰς τὸν φόβον αὐτοῦ 92, 11 
ἵνα μικρὸν αὐτῷ ἐπὶδώσῃ 
9Ε11 

ἐπιζήσας 140,9 
ἐπιζητεῖν απο 16 ἐπιζητή- 

σας τὸ καστέλλιον θῦ, 18 
ἐπεζήτησεν τὸν ἀδελφόν Τῷ, 
21 ΡοΟβοοΘῦ ἐπεζήτει τὸ ἄλλο 
ἥμισυ τοὺς γονεῖς 99, 81 

τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν 
94,21. 118,19 

ἐπιθυμεῖν ἐδέσματα καὶ καλ- 
λωπισμόν 84,25 κρέα τὰ ἐν 
Αἰγύπτῳ ἐπεθύμει 91, 17 

ἐπιθυμία: ἐν πολλῇ ἐ. 84,1: 
Βαηῦ οὐ θοηδ6: ἐν τοιαύταις ἐ. 
τρέφειν τὸν ἔσωθεν ἄνθρωπον 
90, 2 οὗ ργδτπδα: πολλαὶ ἐ. 
περισπῶσιν αὐτόν 89, 14 

ἐπικαλεῖσθαι τὸν κύριον, ἵνα 
94, 18 

ἐπίκειται ἀνάγκη 108, 25 
ἐπεκράτησεν ἡ λιμός 104, 94 
ἐπικτίζειν μοναστήριον 61,10 
ἐπιλάθομαι τὴν ὠφέλειαν 

82, 24 
ἐπιλαμβάνεσθαι: ἐπιλάβων- 

ται αὐτοῦ τινα ῥήματα 106, 
10 οὐχ εὗρον ἐπιλαβέσθαι τῶν 
λόγων αὐτοῦ 106, 18 

ἐπιλείψει με ὁ χρόνος 88, 22 
ἐπιμελεῖσθαι τινός 02, 91. 

12, ῶ9 ἐπιμελήσασθαι 129, 1 
αὐτόν 90, 29, 91,18 

ἐπιμέλεσθαι: 561η6] ἐπεμέ- 
λοντο ὑπέρ θῦ, 80 

ἐπέμενον προσκλαίοντες αὐὖ- 
τῷ 069, 18 ἐπέμενον οἱ τοῦτο 
ποιοῦντες Τί, 17 

ἐπίμονον ἄσκησιν 120, 11 
ἐπινεῦσαι εἰς τὸ βαπτισθῆναι 

111,4 
ἐπινοῶ ἄλλό τι κακόν 117, 24 
ἐπιορκεῖν τε καὶ μάχεσθαι 

84, 21 
ἐπιποθεῖν χρήματαϑ4,20 (Ὀ15) 
ἐπίπονος 190,14 
ἐπιρρεῖν: ὕδατος ἐπιρρέοντος 
 ἈῸ 

πάντα ἐπιρρίψωμεν ἐπὶ τὸν 
θεόν 8ῦ, 11 

ἐπισκέπτεσθαι εἰδίζαγο 86- 
ογοΐοβ 69, 2. 68,91 πιομᾶ- 
ΟΠο5 Τ0, 18, 106,6 

εἰς ἐπίσκεψιν τινός Τῦ, 10. 

7 

ἐπίσκοπος 11,1.8.17.:8,20 ἃ]. 
ἐπισκοτάζειν: νέφος ἐπεσκό- 

τασεν αὐτούς 180,16 
ἐπισκότωσις τίκτεται τῇ ψυ- 

χῇ 84,24 
ἐπιστήμη: ἐθαύμαζον αὐτοῦ 

τὴν ἐ. θ0,4 φόβος καὶ ἐ. πᾶσιν 
ἐγένετο 13, 94 δι᾽ ἐπιστήμης 
τὸ ὀστέον ἐκκόψῃ 116, 96 

ἐπιστρέψαι ψυχὰς εἰς τὸν 
φόβον τοῦ θεοῦ 587, 15 πό- 
σους ἀπὸ αἱρέσεων ἐπέστρε- 
ψεν 111, 28 ἱπίν. ἐπιστρέ- 
ψῶώσι καὶ μετανοήσωσιν 114, 
ΦὉ ἐπέστρεψεν πάλιν ἐπ᾽ αὐὖ- 
τὸν ὁ δαίμων 116, 6 οἵ. 102,8 

ἐπισφίγγειν: ἐπισφίγξῃ (ἡ 
ψυχὴ τὸ σῶμα) 91,12 

ἐπιτείνωμεν τὴν προθυμίαν 
98, 1 τοσοῦτον ἐπέτειναν τὴν 
ἄσκησιν ΤΙ, 20 

ἐπιτελεῖν διαγωγὴν 141, 2 
μνήμην 140,26 εὐχάς 129, 8 

ἐπιτηδείοις βρώμασιν 02,22 
οἱ ἐπιτήδειοι τῷ ἔργῳ 120,14 
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τὸ ἐπιτήδευμά σου 124, 11 
ἡ κακία τοῦ ἐπιτηδεύματος 
(ἀᾶἀογαχῃ ΟἸστρ.) 109,12 

ἐπιτιθέναι τὴν χεῖρα 127, 1 
ἐπιτεθῆναι ἐπ᾽ αὐτῷ τὴν χεῖ- 
ρα 11,16 τὴν σφραγῖδα ἐν 
τῷ μετώπῳ αὐτοῦ ἐπετίθει 
82, 6 ἐπ᾽ ἐμὲ ἐπεθήκατε 90,18 

ἐπιτιμᾶν: ἐπετίμα αὐτῷ 110,8 
ἵνα ἐπιτιμήσῃ τῷ Ὑπατίῳ 
107, ὃ ἐπετίμησεν πρὸς διόρ- 
θωσιν τοῖς ἑαυτοῦ υἱοῖς 108, 
21 ἐπιτιμήσει σοι ὁ κύριος 
14,322 

ἐπιτιμίας ἄξιος 110, 4 
ἐπιτρέπειν: εἰς ὃ ἂν ἐπε- 

τράπη 120, 29 
ἐπιφθάνειν ϑΔάρτορουδτο 

ἐμοῦ ἐπιφθάσαντος 9,9 
ἐπίχαρμα τῶν ἐχθρῶν 92,1 
ἐπιχειρεῖν 6. δοο, 108, 18 

ἐπεχείρησεν Ὀλύμπια ἀνα- 
νεοῦν 107, 21 ὁοομδτΐϊ κατοι- 
κῆσαι 060,26 φόνον ποιῆσαι 
116,11 

ἐρασθεὶς τὴν πολιτείαν τοῦ 
ἁγίου 128, 18 

ἐργαζόμενοι Τ0, 21 τρίχινα 
ΟΥ, 10 τὰς ἐντολὰς τοῦ Χρι- 
στοῦ 860, 2. 182, 1ὃ 

ἐργασία ἀγαθή 91, ὃ 
ἐκ τῶν ἐργαστηρίων τινάς 

119,8 ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς 
καρδίας ἐργαστηρίῳ 194,1 

ἐργάται 121,1 
ἐργολάβοι 197,1 
ἔργα αὐτοῦ δῦ, 10 καὶ λόγοις 

καὶ ἔργοις 81,24 ἃ]. ἀμελοῦν- 
τα εἰς τὸ ἔ. τοῦ θεοῦ 108,16 

ἐρευνήσας αὐτόν 124,18 
ἔρημος δοιὰ δ ἀθβουτιβ 

66, 94, 617,18 ἐν τῇ ἐρήμῳ 
91, 11.291. 140, 15 ἐκ τῆς ἐρή- 
μου 119,11 ἀπὸ τ. ἐ. 140, 4 

ἑρμήνευσεν (510) τὴν ἀδιάκρι- 
τον πίστιν 191, ὃ 

ἐρρωμένος 86,9 

ἸΝΌΘΣΧ ὙΕΈΒΟΕΒΥΜ 

ἐρυθριῶ τὴν ἀσέβειαν 114, 90 
ἐρωτᾶν εἰ ὅ9, 17. 114,14 
ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ ΤΊ, 22 
ἐσθίειν 19, 20 ἐσθίει 14,4 τὸ 

φαγεῖν 84, 1Ὁ 
ἔσχατος πάντων 111, 11 
τὸν ἔσω ἄνθρωπον 184,6 ἀδί. 

θθοιΣ : 
τὸν ἔσωθεν ἄνθρωπον 5, 8 
ἕτερος: ὁ εἷς τὸν ἕτερον 12, 

6 ὃ μέν --- ἄλλος --- ἕτερος 
1317, 29 τὸ εὐκτήριον καὶ ἕτερα 
κελλία 18, 9 ἑτέρας μηχανῆς 
τρόπῳ 68, 11 ἕτεροι οὃς οὐκ 
οἴδαμεν 71, 15 

ἔτι ἐν αὐτῷ οὐκ ἐφάνη 18,10 
ἔτι ἔχω παλαῖσαι 82, 19 οού. 

ἑτοιμάσθησαν 119,11 
ἣν ἐτῶν εἴκοσι 61, 1 (ἕξή- 

κοντα 82, 8) 41. ΠΌΔΙ 
ΒνΖϑη ΠΟΥ ΠῚ Τη016 χρόνος 

ἐὰν εὐαγγελίσωμαι 108,25 
εὐαρεστοῦντες τῷ κυρίῳ 

198, 21 οἵ, 96, 20 ἐνώπιον 
αὐτοῦ 181,14 εὐαρεστεῖται 
ὁ θεός ὅτ,9 

εὐάρεστος δοῦλος Χριστοῦ 
186,6 εὐάρ. στρατιῶται 182, 
6 τὸ εὐάρεστον τῷ θεῶ 90, 1 

εὐγενεῖς 8, ὃ 
εὐθέως 60, 28, 68, 21. τὸ, 2. 
18, 2 οδί. 

εὐθυμῶμεν 89,192 
εὐθύς 517, 81. 104,20. 109, 25. 
11}. 7 8}. 

εὐκτήριος οἶκος 67,12, Τῇ, 81 
οὐ τὸ εὐκτήριον οΥ̓ΑίοΥ 1 
ἐν τῷ εὐκτηρίῳ εὔξασθαι καὶ 
ψάλλεσθαι 617, 14 ἐν τῷ σε- 
πτῷ εὐκτηρίῳ τοῦ αὐτοῦ μο- 
ναστηρίου 187, 24 ΑἹ], 

ἐν εὐλαβείᾳ διάγοντα 9, 21 
τῆς εὐλαβείας σου ὅ6, 6 τῇ 
εὐλαβείᾳ ὑμῶν 56, 18 

εὐλαβοῦμαι 8050]. 106, 1 
σφόδρα εὐλαβοῦντο αὐτόν 
138,11 ὡς πατέρα 19, 26 
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εὐλαβεῖς ἄνδρας 88, 29 ἃ]. 
εὐλαβέστατε 56, ὃ εὐλαβέστα- 
τοι 0,9 

εὐλογεῖν: τὸν σῖτον ὁ κύριος 
εὐλογεῖ 81, 80 εὐλόγησεν αὐὖ- 
τόν Τῦ, 11. 118,8. εὐλογήσῃ 
θῦ, 8 εὐλογήσας ὕδωρ 118,82 
εὐλόγησον 604, 1 εὐλόγησόν 
με θ΄, 96 εὐλόγησόν μου τὸν 
οἶκον 19, 20 εὐλογηθεὶς παρ᾽ 
αὐτοῦ τ0, 26 εὐλογηθῶμεν 
1129, 80 ἐλαίῳ εὐλογημένῳ 
12, 51. οαοἱ. 

εὐλογητὸς ὁ θεός 584,8 
εὐλογία θοπραϊοίϊο χωρὶς εὐ- 

λογίας ἐσθίει 14, 4 Πἴπο οἱ- 
θπῈ85 Ὀθηραϊοίτιθ εὐλογίαν 
οὐκ ἔλαβεν τῦ, 19 «αὖ ροῦπϑ 
πίε τὴν εὐλογίαν ταύτην 64, 
11 ἀοηΐαπθ αποαπὶβ ἀμ Τὴ 
Ροηῃραϊούπιῃ εὐλογίας ἀπέ- 
στελλον 112, 18 δέχεσθαι εὐ- 
λογίας 112, 18 φέρετε εὐλο- 
γίαν τοῦ ἁγίου “ὙὙπατίου 
118; 18.ἃ]. 

εὐλογοφανὴς τέχνη 94, 12 
εὐλ. ἐστι(γαστριμαργία) 90,19 

εὐμενῆ εἶχεν τὸν κύριον 191,15 
τὴν εὐποιίαν τὴν εἰς τοὺς 

πένητας 860, 24 
εὔποροι 110,81 
εὐπρόθυμοι εἰς τὸ δουλεύειν 

102, 8 
εὑρίσκειν: ἥυρισκον 117,16 

ἡυρίσκετο 14, 10 εὑρήσεις 
{ἴ,26 εὗρον αὐτά βΡῦ, 16 εὑ- 
ρὼν τὸν βίον ἀνάγραπτον 
δῦ, 8 ἧυρεν 14, (Ρ). τ, 80. 
121,11 (Ρ). 194, 18 (Υ) εὕρῃ 
τ, 38 εὑρεῖν 123, 14 ἡυρέθη 
101, 21 εὑρέθη 180,1 εὑρεθῇ 
132, 11 τοῖς εὑρεθεῖσιν Ῥῦ, 19 
οὐχ εὗρον ἐπιλαβέσθαι τῶν 
λόγων αὐτοῦ 100,18 εἴ τις 
εὑρεθῇ ἐργαζόμενος 152,11 

εὐρωστότερον σχών 70, 8 
τοὺς εὐσεβεῖς ἄνδρας 110,11 

145 

ὁ εὐσεβέστατος βασιλεὺς Θεο- 
δόσιος 112, 21 ρουτο 60, 18. 
107, 19 οοί. 

εὐτελέστερον πάντων 99, 98 
εὐτονία τῆς ἀγαθῆς ἐργασίας 

91. 5 
εὐυπόληπτος θῦ, 290 
εὐφραινόμενος ἐπὶ τῇ χορη- 

γήσει δ7, 29 
εὐφρασία: στρηνιῶντα ἀπὸ 

εὐφρασίας 60, { 
εὐφροσύνη: χαρᾶς καὶ εὐφρο- 

σύνης 8ῦ, 19 
εὐχαριστῶν αὐτῷ 56, 25. 

τῦ, 8 ἠυχαρίστουν τῷ κυρίῳ 
59,18 οθί. 

εὐχαριστίας καὶ εὐχῆς 104,29 
εὔχεσθαι ργθοδιὶΐ 14, 16. τῦ, 2 

οοϑὺ. τῷ θεῷ 117,26. 199,10 
πρὸς τὸν θεόν 180, 20 περὶ 
αὐτοῦ 122,21. 190,11 ὑπὲρ 
ἐμοῦ 79, 22, 586, Ὁ ὅπως 10, 
18. 129,10 Θχρϑίθυϑ ἤυχοντο 
ἀντίγραφα δέχεσθαι παρ᾽ αὐ- 
τοῦ. 119.1} 

εὐχή: διὰ τῶν εὐχῶν ὑμῶν 
50, 90 οφο. ποίησον εὐχήν 19, 

90 τὰς εὐχὰς ἐπιτελοῦσιν 
1285, ϑ ὑπὲρ εὐχῆς αὐτοῦ 
αὖ πούπτη «ἰϊαποα 5ιπη) 
βοϊπουού τῦ,6 

εἰ εὐψυχεῖς εἰσελθεῖν 72, 38 
εὐώνως 104, 22 
ἐφάπτεσθαι τῆς ἀσκήσεως 

61, 14 
ἔφιππος δεκανός 119,.14 
ἔχειν: τὴν σπουδήν, ἣν ἔχεις 

04,6 οθῦ. οατῃ ΘΙ ΡΟΥ 5 51- 
ουϊποδίύίοηθ ἤδη ἑξηκοστὸν 
ἔτος ἔχω 184,19 ο. ἰπἴ, ἀ6- 
ὈΘΥΘ λόγον ἔχετε δοῦναι 7], 
12 ἔχω παλαῖσαι 82, 19 ἔχεις 
ἀγωνίσασθαι 82, 21 ἔχω ὑπο- 
μεῖναι 98,11 Ρο556 ἔχω τι 
ποιῆσαι εἰς σέ 101,18 πο] ΡΓῸ 
Γαύατο ἔχω εἰσελθεῖν 108,91. 
12, 12. οού. δϑϑίϊῃγανθ ἔχειν 

10 
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πατέρα τὸν Ὑπάτιον 70,9 σὲ 
εἶχον δεξιὰν χεῖρα τῦ, 18 εἴ- 
χον πάντες ὡς πατέρα 82, 15 
ὡς προφήτην εἶχον 140, 18 
Δ 050]. εὐρωστότερον σχών 
τ0, 8 δυσεκβάτως εἶχεν π0]6- 
Ὀαῦ Θχόοθαάθυο 110, 24 ὡς δὲ 
λόγος εἶχεν 101,4 οὐδέποτε 
ἔσχον ἐν καρδίᾳ μου ὅτι 109, 
22 τί ἔχεις μετ᾽ ἐμοῦ 102,1 
τηρα. εἴχοντο στερρῶς τῆς 
ἀσκήσεως 67,6 
ἐχθρὸς πειράζει 84,4 δο- 
λιεύεται 84, 19 τοὺς ἐχθροὺς 
ἡμῶν δαίμονας 94, ὃ ἃ]. 

ἑψεῖσθαι ὄσπριον 104, 27 φα- 
κῇ ἑψημένῃ 80, 14 

τῇ ἕωθεν ροδίγΙαϊο 119, 4 
ἕως τοῦ νῦν ὅ8, 19. 60,19 ἕ. 

θανάτου Θῦ, 10 ἕ. τελευταίας 
ἡμέρας 10ῦ, 19 ἕως πεντή- 
κοντα ἡμερῶν ῥΡΘ᾽ 1, αἰ68 
191, 21 ἕως ζωῆς σου απϑι- 
αἴὰ αἰὰο5 190, 19 ἕ,. πότε 
αποῦδβαπθ 14,399 ἕ. ὅτε ἀοηθο 
122,21 ἕως οὗ ἐξετάκη 122,90 

ΘΟ. 

ζεῖν: ἐν θέρμῃ ζεούσῃ δὅ6, 3 ἃ]. 
ζῆλον πνευματικόν 82,396 θεοῦ 

109, 8 ζήλου σφοδρότητα 
108, 11 ζήλῳ φερόμενος 118, 
18. 120,4. ὃ ΔΙ: 

ζηλοῦν: ζηλώσας τὸν βίον τοῦ 
Ὑπατίου 111,19 ἐζήλωσεν 
τὴν ἀρετήν 198, ὅ 4050]. ζη- 
λῶσαι {1,21 

ζηλωτής θῦ, ὃ ζΖ. εἰς ἄκρον 
118,18 

ζημιοῦν: κἂν ζημιοῦται 8ῦ, 29 
ἃ ἐζημιώθης 198, ὃ 

ζῆν: ἔζη ἀπὸ τῶν βοτανῶν 
00, 21 ζῶντός μου 108, 8 

ζητεῖν: ἐν δίψῃ ζητοῦντες 
1, 12, 604,29 οἐφρύ. ἐζήτει αὐ- 
τοὺς ἐντολήν 08, 29 (οἵ Δοτί. 
Π]1ορ. νι θ΄ ἄσωτον ἐζήτει 
μνᾶν) ζητῶν αὐτὸν λαβεῖν 

12, 20 ἐζήτουν δὲ τίνος ἐστίν 
113,25 8]. 

ζιζάνιον 10ῦ, 80 
ζΖ ὦ ἢ: τὰ πρὸς ζωήν 67, 90. θ8, 

{. τ0, 28 ὁοῦ. ζωὴν κατερ- 
γάζεται 64, 19 ἕως ζωῆς σου 
120, 12 ἐν τῇ αἰωνίᾳ Ζ. 57, 1 

ζώνης τριδακτυλιαίας 124, 14 
ζῷον 114,0 ἐπὶ τῶν ζῴων 

τῶν ἀληθόντων 120,19 οὗ 
ἀλήθειν 

ἢ: τοῦ ἢ στοιχείου δῦ, 26 
ἤ δῦ, 260 ἃ]. ροβῦ ἄλλος 88, 25 

Ῥοϑύ πρίν 111,4 Βἰπα μᾶλλον 
Ροϑί ἔκρινα 108, 12 ἔχω 108, 
28 ἢ --- ἤ δῦ, 91. 11,14. 82,2, 
88, 10::.:.:[114. 8.: 195..4...ὄ 159: 

ἡγεῖσθαι: ἡγεῖτο αὐτῶν (Η Υ- 
Ῥαῦ 5) τ0,10 ὁ ἡγούμενος 
ΡΙΪΏΘΘΡΒ5 πηοηδδίθυ 61,10. 
90, 97.. 69,11. 98: 1.) 1 
ΔΥΘΙ γα τολμηρὸν ἡγησά- 
μην δῦ, 892 ἡγεῖται ἑαυτὸν 
εὐτελέστερον πάντων 92, 28, 
Τ1.1ΤΙ1 δι: 

ἤδη 14,21. 117,29 ορί. 
ἡδονή: τῆς μυσαρᾶς ἡ. 68, 18 
ἠθῶν τὴν κατάστασιν 102, 90 
ἡλικία: μέσην ἡ. ἔχων 111,19 

τῆς τελείας ἡ. 64, 8 
- ἡμέρα: μιᾶς γοῦν ἡμέρας 8, 

20. θ4, 9 πεντήκοντα ἡμέρας 
04,10 ἡμερῶν ὀγδοήκοντα 
129,1 γενομένης δὲ ἡ. ὅ9, 11 
καθ᾽ ἑκάστην ἡ. 128, 1 ἡμέ- 
ραι πα θῆηΐζα ΠΤ ΙΓ 5 αἰ6- 
ΤΠ ἕως ἡμερῶν 119,24 ἣν 
γὰρ ἡμερῶν μὴ γευσάμενος 
τ0, ὃ μεθ᾽ ἡμέρας Τ0, 4 

ἡμεροῦν: ἀπὸ πλάνης εἰδω- 
λικῆς ἡμέρωσεν 108, 9 τὴν 
Θράκην 109, 1 

ἡμιθανής 109, 19 
ἡμίξηρος ἐγένετο 14, 14 
ἥμισυ καιροῦ 10ῦ, ῶ9 τρία 

ἥμισυ ἔτη 106,8 
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ἤπερ ὅθ0,8 
ἡρώειον τ, 6 παὖ βου αν 

ἴῃ ὑϊύα! 15 Τὺν οἶδο οὐ ΟἹ] οἷαθ 

ΤῸ ἡρῷον 
ἡσυχάζειν ΟΤἿ, 18. 69,10. 106, 

20. 108, 15 οού. 
ἡ συχία πἰζῳ ΘΟὨ ΘΠ] πι8, 

δοθίαυτπθη ἡ υχίαν ἤσκει 
ΟἹ, 29 ἐν ἡ. διάγοντας 88, 4 
ἐν ἡ. δέεσθαι τοῦ θεοῦ 88, 
160. 

ἡσύχως ἀνεγίνωσκεν 102, 28 
ἥτοι;ο. 1 

θαρσαλέος 1980, ὃ 
θαυμάζειν ὅ8, 90 ἃ]. θαυμά- 

ζω εἰ 88,19 
θαυμάσια τοῦ θεοῦ 66, 29, 

118, 1 ορί. 
θεᾶσθαι δῇ, 10. 19, 2. 8. 112, 

29. ἃ]. ὅσα ἐθεασάμην γινό- 
μενα 0, 29 

θέατρον Χαλκηδόνος 107, 38, 
108,11 

θεῖος δ7, 29 ἃ]. τὰς θ. γραφάς 
102,34 τὴν θ. γραφήν 100,26 

θέλειν: μὴ θέλοντος 69, 21 
τί θέλει εἶναι τοῦτο 194, 1 
μένε ὡς θέλεις 68,8 ἤθελε 
608, 11 ἠθέλησαν 67, 14 ο. 
φὁ0. δ ἨΗ λ.10 

θέλημα 90,1 
θεμέλιος 90,6 
θεμελιοῦν: τεθεμελίωται ἐπὶ 

τὴν πέτραν 9ῦ, 18 οἵ. Μαίίῃ. 
Υ1 90 πο. γι 48 

θεόθεν κινούμενος δ0, 11 
θεόπνευστος γραφή δὅ7,91 

ἀκούσας θεοπνεύστως 99, 8 
ὁ θεοφιλὴς Ὑπάτιος ΟἹ, 1 
θεοφιλία 80, 99 
θεοφορεῖσθαι 109, 29 
θεραπεία 101,8. 191,95. 199,8 
θεραπεύειν αὐτούς 129, 92 

τοὺς δαχθέντας ἐθεράπευσεν 
1160, 91 τὰ τραύματα ἐθερά- 
πευσεν 118, 28 ἐθεραπεύοντο 

ἀπὸ τῶν κακῶν 82,1 θερα- 
πευθῶὼ 128, 34 θεραπευθῆς 
140,21 θεραπευθῆναι 1106, 24 

ἐν θέρμῃ ζΖεούσῃ 860, 2 
θερμὸν ποιήσας Τῦ, 99 
θεωρεῖν 67,15. 14,18 θεω- 

ροῦντες αὐτὸν διάγοντα 59, 
20 πλαγιάζοντα 00, 

θησαυρός: ὁ πονηρὸς θ. τῆς 
καρδίας αὐτοῦ 106, 28 οἵ. 
[μκι6. νι 45 

θλίβειν 98,11. 114,8 ἔθλιψέ 
με ὁ σατανᾶς 82,11 θλιβο- 
μένων 11, 29 ἐθλίβετο 18, 90 
ἐθλίβοντο 17, 11 θλιβῆναι 
134, 8 θλιβείς 68,18 

θλίψις 14,1. 99,26 θλίψεις 
184,10 διὰ πολλῶν θ. 84. 8ὃ 

θόρυβος 116,16 τῶν θ. 88,8 
θρησκεία: ἐξ ἑτέρας θρησκείας 
128, ὃ 

θρίξ: τὰς τρίχας ὀρθωθῆναι 
81, 8 ἐκ τῆς γενειάδος 198, 1 

θροεῖν: θροηθέντες 9, 18 
θρόνος: παρὰ θεοῦ τὸν θ. καὶ 

τὴν χάριν δεξάμενος Τ],6 
προκαθίζουσιν αὐτὸν (Ν5ῖο- 

ο ὙἾΠ1η) ἐν τῷ θρόνῳ 10, 28 
θύρα: 18,.15..14... 150..17. τὰς 

θ. ἀνέῳξεν 18, 92 
θυρίς 13,18 
θύειν 108, 10 θύσῃ εἰς τὸ εἰ- 

δωλεῖον 1295, ὃ θύοντες τοῖς 
εἰδώλοις 125,19 

ἴαμα 69..1.. ΒᾺΝ, ὁ. 101. 8.4]: 
ἰᾶσθαι: ἰᾶτο ἐκ νόσων 94,28 

ἰάσατο 14,11. 114,11. 110, 
20 ορϑῦ. ρ885. ἰᾶται ὁ ὀφθαλ- 
μὸς αὐτοῦ 118,18 οἷ, Τιρι. 
χΧιν 8 ἰάθη 122, 22 ἰαθείς 
81, 88 

ἴασις 14,15. 101,2. 118,18 
ἰατρός 116,230.929.1117,1.199,15 
ἰδιάζειν οἵ, ἀφιδιάζειν 50]1- 

ταυίπιτη 6556 ἐν ἰδιάζοντι τό- 
πῷῳ 88,16. 119,21 
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ἰδίωμα τῆς γλώσσης δ, 299 
ἰδιώτης: ἀγράμματος καὶ ἰ. 

δ; 15 9; 
ἰδού 96. 11. 18. 119.19; 195,9, 

184, 15 
ἱερεύς 56,6. 129,14 
ἱκανός: πτωχοὺς ἱκανούς 58- 

{15 τη]. 8 118, ὃ στρατιῶται 
ἱκανοί ἰάοποϑὶ 119, 24 ἀπὸ ἵ. 
διαστήματος 10,16 ἱ. χρόνου 
διελθόντος 18,1 ἱκανός εἶμι 
πρὸς τὸν ἐλάχιστον δοῦλον 
1985, 21 ἐπαίδευσεν ἱκανῶς 
08, 10 ἀρκέσοντα ἱκανῶς 68, ἡ 

ἰλλούστριοι εὐγὲ ἡγἴιι5γ68 
04, 51. .60ῦὅ;9. 127,22 

ἱμάτια φορέσαι διάφορα 84,1 
καλλωπισμὸν ἱματίων 84, 24 

ἵνα ΟΥΠὶ ΟΟἾΪ. ΒΘΙΊΡΘΙ ΤΘΥΘ 
ΘΟΥΙΒΌ 51, 1 οθύ. ἵνα μὴ 64, 
6 οοῦ. διὰ τοῦτο ἵνα 98,18 
ἀρκετὸν ἵνα 14,99 ϑβροηύίθη- 
[ῖ6 πογίαϊαδθ ρυϑθρο- 
εἰΐζαν καὶ ἵνα δώσῃς 104, 
20 ἵνα λέγῃ 128,26 46- 
τηϊυ τ ροϑὺ ἀθυθα αἰτεῖν 
84, 8 βούλεσθαι 10,11. 19,11 
δεῖσθαι 69,16. 128,8 δηλοῦν 
ἰᾳΌΘΥ 69, 18, 107, ὅ εἰπεῖν 
19, 28 ἐλθεῖν 61,96. 185,6 
ἐπικαλεῖσθαι 94, 14 θέλειν 
86, 16 λέγειν 195,4 παρακα- ᾿ 
λεῖν 68, 81. 69, 10. τ0, 4. 
10, 20. 112, 18 ποιεῖν 71,1 
τύπος ἐκράτησεν ἵνα ὁ ἐξερχό- 
μενος πρῶτον ἔρχεσθαι 192, 
11 δηϑοο! απο οϑὺ 

ἱπποκόμος 97, 17 
οἱ ἵπποι τοῦ δρόμου 118, 80 

ἐπιβαίνειν τοῖς ἵ. 64, 21 81]. 
ἱστάναι: ὁ θεός με ἔστησεν 

οἰκονόμον 109,28 στήσας αὐ- 
τὸν ἐν τῷ μέσῳ 1294, 10 στή- 
σας ἴδιον ἄνθρωπον εἰς τὸ 
σκρινίον τπἰοαγῖαγη 5101 581- 
ἴθοιύ 118, ὃ ἔστη ὁ διάβολος 
82,18 εὐχόμενος 180,11 εἰς 

ΙΝΌΕΧ ΨΕΒΒΟΝΥΜ 

τοὺς πολέμους 198, 10 αἰφνί- 
διον 180,16 ἑστηκότος 194,5 
ἑστός τ, Ὁ στήκει 192, 29 
σταθείς (θᾶ οἴ, δάῃ. οὐ) 
180, 28 

ἰσχύειν 68,10. 94,10.17 
ἰσχυρίζεσθαι ἘΠῚ ΡΒ 5118 

αὖ: μόλις δὲ ἰσχυρισαμένων 
(διισχυρ. 1011) τινῶν 198,1 

ἰχθὺς φαγὼν τὸ δέλεαρ 84,17 

καθά 88,291 
καθαιρεῖν: Ὀλύμπια ὁ Κων- 

σταντῖνος καθεῖλεν 101, 80 
Ῥᾶ855. ἔμελλε καθαιρεῖσθαι 
(Νοβύοσ 5) ἸΟΥ, 11 καθη- 
ρέθη 101, 29 

καθαίρεσις 107,24 
καθαρός τι, 30. 18;105290.19 

8]. τὸ καθαρὸν τῆς διανοίας 
184, 28 

καθαρπάζειν 121,10 
καθεύδειν 59, 18 
καθηγεῖσθαι τῶν πάντων 

6.18. 157 14 
καθῆσθαι 10,10 κάθου 108, 1 
καθίζειν 119,17. 12.0.} 
καθιστάναι: εἰς τὸ βέλτιον 

καταστῆναι 68, 6 πλοῦτος οὐ 
μικρὸς καθέστηκεν ὅδ, 14 

καθώς 89,22. 81,21. “8,21 ἐθύ. 
καί βϑδρίιϑ Ῥ1Ὸ δέ ρΡομΪθαι 

89,12, 69,18. 64: 22; Ὅ9;9. 
ϑῦ, 29. 97, 8. 99,26. 102,6 
οϑῦ. ποιαῦ τε ροβύροῃίιν 
0,9 ΡΓῸ ΡΥ {οἰ Ρῖο {τ 6115} 
βηϊνατη οὐ καί: ἀπῆλθεν καὶ 
εὑρίσκει 99, 18 προσῆλθεν 
καὶ ἐκοινώνησεν οΥ, 29 ΟΝ 
114, 18. 124, 1 ἃ]. δοάθριηῃ 
τηοαο οδαβδιη οὗ οδούτχη 
ὀΟΡα]αῦ 58,15. 60,9. 112,1. 4 
βϑῃ θη τὰ ᾿ΘΟΠΒΘου δίῃ 
Δαμθοῦς 111, 98 «1. ἰὔϑτῃ αὖ- 
ατι6 οὐ ᾿ππου τι 190, 5. 
138, 15. 1ῃ βύχγτπιούασα Ρᾶνἃ- 
ἰδού. ἔτι τρεῖς ἡμέραι 



Βυν.. ν- 

ΙΝῸΧ ΨΕΒΒΟΒΥΜ 149 

καὶ ἀποθνήσκεις 98, 8 τρεῖς 
καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ, 
καὶ ἐκτίλλετε τὸ ἔζιζάνιον 
10, 80 καὶ --- καί 56, 29. δ7, 
ΘΑ 0. 10. 1 96: 59,95. 
118, 1 4]. ρῬοϊγβυ πάθίοῃ 61, 
16. 19.14.5. 4. 28..1}10..19 
δἰν καὶϊ γάρ δ΄, 855:....62} 5. 
105.99:1385;11..198,9: 1:59, 
1 ορῦ. καὶ ---δέ 157, 9. 198,1 
(Θχ ὁοηΪ.) 

καίειν: ἐκαίετο 194,19 καῆ- 
ναι 124, 18 καῦσαι 60, 21 

καιρὸς γὰρ ἡμᾶς καλεῖ 8, 2 
κ. τοῦ ἀντιχρίστου ὑθηηρτι5 
114, 16 καιρὸν δὲ διαιτηθείς 
δἰϊαπιηὐτη θυ ρου δ 72,89 
μετ’ ὀλίγον καιρόν 100, 1 
παραμείνας ἐπὶ καιρόν 81, 9ὅ 
ἢ ΡΥΟΡ ἢ οίΐῳ ΡΤῸ ΔΏΏΟ τρεῖς 
καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ 
100,99: 61..106, 8 

κακοῦν: κακουμένοις ἐξυπηρε- 
τεῖσθαι 6], 28 

κακουχία: θλίψεσι καὶ κακου- 
χίαις 89, 14 διὰ τὴν πολλὴν 
κι 99,24 

ὁ κάλαθος τῆς ᾿Αρτέμιδος 
190.)99 

καλαμίσκος: τὸ ὀστέον τὸ 
"λεγόμενον καλαμίσκον ἐκκό- 
ψῃ 110,21 οὗ 117,2 ἄραν- 
τες τὸ ὀστοῦν ἀπὸ τοῦ ἀστρα- 
γάλου ἴοτῦ. αἀἂ τηθαϊοίβ 
ααϊῦ περόνη πππὸ ἤδηζα 
ὁ ῬΟΙῸΧ τὸ 199. 8]: 

καλεῖ σε εἰς τὸ δουλεῦσαι 
129,11 ἐκάλεσενδγ, 19. 124,9 
καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ 100, 
14 κληθῆναι 198, 27 

καλλιγράφος 120,16 
καλλωπισμὸς ἱματίων 84, 28 
καλόγηρος 69,9, 104,26 
ὁ καλὸς Οὐρβίκιος 12,8 τὸν 

καλὸν ἀγῶνα 50, 16 τοῦ καλ- 
λίστου βίου ὅ8,4 ἐζήλωσαν 
αὐτὸν ἐν καλῷ 8, 38 μετὰ 

καλοῦ ΡΙῸ καλῶς 119, 19 κα- 
λῶς διδασκόμενος 11ῦ, 10 μή 
σοι καλῶς 14, 28 (τ. μή) 

καλύβη 60, 25 
κάματος 188,15 τοὺς κα- 

μάτους ῬῬουφίνου ἰ6. οροιδἃ 
10, 91 

κάμνειν πρὸς τρία ὀνόματα 
120, 19 ἔκαμνε πλέον τῶν 
ἄλλων 1117, εἰς ὑπερβολήν 
185, 27 μὴ κάμνε 97, 20 

κἄν 5'πρι!! 5 ποοίθτιθ δααϊ- 
{πὴ κἂν τὸ μοναστήριον φι- 
λοκαλεῖν 18,6 κἂν βιβλίον 
ἂραι 119,18 κἂν μίαν ὥραν 
ὑπνῶσαι 1917, 217 κἂν --- κἄν 
10,28. 122,12 ον 86,8 απἃ- 
ἴθι 85, 28 κἄν ο. οοηΐ. 79,320. 
δύ θε θυ θον 9.718 τς. 
παῖ. κἂν σὲ εἶχον Τῦ, 18 
κἄν εἰσιν ἄλλοι 180, 14 

κανδήλα: ἔλαιον τῆς κ. 68,260 
καπίλα ΟΕΡ1Π1 δούλου ἠλιμ- 

μένου τὴν κ. αὐτοῦ 99, 2 
καρδία 90, 21 8]. 
καρποφορεῖν δ5[1Ρ 61 ἔθυτο, 

ἀϊούπτη ἃὉ τὰ ὈΥ 185 
οἔγαριιη ἄθο Ομ αἱ (οἵ. 
87, 28 54.) καρποφορήσαντος 
καὶ τοῦ βασιλέως τ, 6 εἰ δὲ 
καί τις ἐκαρποφόρησεν 10, 92 
τὴν σορὸν Οὐρβίκιος ἐκαρπο- 
φόρησεν 138, 8 

καρποφορία 178,8 
καρτερικός 68,11 
καστέλλιον μέγα ΟΣ, 11 κα- 

στέλλια ᾧκοδομοῦντο ἰὴ 
Γῆν δοῖδ ρυορύΘ ΗΠ ΠΟΥ 1} 
1ΠΟΌΓΒΙΟΠ65 ΟἹ, 18 ἐπιζητή- 
σας τὸ καστέλλιον Θῦ, 19 

κατά ὁ. ρ'᾽,Ῥη. ἐξουσίαν καθ᾽ 
ἡμῶν 59, 19 μηχανὰς κατ᾽ 
αὐτῶν κινὼν θ8, 9 οὔτ τι. 
ἀγωνίσασθαι 98, 195 ἀγανα- 
κτεῖν καθ᾽ ἡμῶν 129,2 λυ- 
πεῖσθαι 10, 9Ὁ λαλεῖν 1006, 94 
ὁ. δος. κ. τὸν λέγοντα δΥ, 14. 
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64... 86.323, 857.18...39: 9; 
1: 94: 95,4. 195.)99; 49] Ἴ, 
129. 16, 155. 10» 95... .5518 
κ. τὸν ἀπόστολον λέγοντα 
84, 26 56α οὗ, Δἅη. οΥἶξ. κ. 
τὸ γεγραμμένον 56, 96, δγ7, 2. 
94, 19, 80 κ. τὴν γραφὴν τὴν 
λέγουσαν 86, 7. 19 οού. κ. τὴν 
τῶν πατέρων παράδοσιν 11,8 
κ. τὸν Ἰώβ 129,14 κι. τὴν 
διάλεκτον δῦ, 99 κ. τὴν κέ- 
λευσιν 10, 10 κ. τὸν χρησμόν 
140,70 κ. τὴν προφητείαν 
140,22 κ. φύσιν ῦ8, 6 κατὰ 
τὸ δίκαιον 108,6. κατὰ τὸν 
νόμον 90, 25. 100,19 “Ῥτο᾽ 
κι τὴν δοθεῖσαν χάριν 5, 
21 κ. τὴν ἐμὴν βραχύτητα 
1, 92. κ, δύναμιν 56, 117. 96, 
24 τηοάπτῃη ἰηᾶϊοαῦ ἢ κ. 
ἄγνοιαν ἢ κ. ὑποβολήν Τ7, 
14 καθ’ ὑποβολήν 1927, 1ῦ 
οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν 1920, 
ατ8 851 Ἰοσθτη τῶν κ. τὸν βίον 
αὐτοῦ ὅδ, 8 τὸν κ. διάνοιαν 
πόλεμον 92,2, 184,1 κ. κό- 
σμον 8ῦ, 22, 88,18. Τθιηρτιϑ 
κατ᾽ ἐνιαυτόν 129,80 καθ᾽ 
ἑκάστην 86, 29, 110, 28 κ. 
κυριακὴν 18,24, 102, 91 δα- 
ἸΘΙΌΙΪ τοὺ κατὰ μέρος 
10,419: 11; 9 2. ΠΟ Ὁ 55;90. 
90,18, κατὰ λεπτόν 194. 81 

καταβαρύνειν: καταβαρυνθῇ 
ἐδέσμασι 91,7 

κατάγνωσις δῦ, 80 
καταδέχεσθαι: κατεδέξαντο 

ἔχειν πατέρα τὸν ὝὙ. τύ,9 
καταδιώκειν 68,29, 117,80 
κατακαίειν 108,19 
κατάκειται (πλησίον) ᾿Αμμύ- 

νιος 198,4 ἐκ τῶν πληγῶν 
κατακείμενος 195, 94 

κατακόπτειν ὀαΘάργο 108,19 
κατακοσμεῖν τὴν ἱερωσύνην 

196,6 
κατακράζων ἔλεγεν 11,19 

ΙΝΘΕΧ ΥΒΈΒΟΕΥΜ 

καταλαμβάνειν: κατέλαβεν 
αὐτοὺς ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ 126, 
καταλήψεται 120, 8 κατε- 
λήφθη 198,28 ἐν ᾧ κατε- 
λήφθησαν ὄρει ὅ9, 1: βαθμὸν 
καταλαβεῖν 194,9 τὴν πα- 
τρίδα κατέλαβον 60, 324 ἅπερ 
σοφοὶ οὐ κατέλαβον 54, ὃ 

καταλείπειν: κατέλειψεν δ, 
90 ὀλίγα κατελείφθη 109,21 

καταντᾶν εἰς ἐκκλησίαν 58, 98 
καταντλεῖν τινα 62,21 
κατάνυξις: εἶχεν δὲ κ. 8, 14 

κ. τοῦ ἁγίου πνεύματος 89,7 
ἐγίνετο δὲ αὐτῷ κι 96,35 
ἐπληρώθη κατανύξεως 111,6 
ἡμᾶς εἰς κ. ἔφερεν 111,10 

κατανύσσειν ΘΟΙΡΈΌΠΡΘΥΙΘ, 
ΡΤΟΡυΐΘ ραθηϊθηςίω. τιὖῦ 57, 
81. κατανύσσεσθαι τοῖς δά- 
κρυσιν 18, 28 κατανυγείς τηΐ- 
Βουϊοογαΐϊα, ΡΟΥΘ α]θτι5. 68, 298 

καταξιοῦν: δωρεῶν καταξιοῖ 
ὁ θεός 6,26 καταξιὼν ἡμᾶς 
τοῦ γινώσκειν 128, 29 κατη- 
ξιώθη πρεσβυτερίου 111, 28 
τοῦ βαπτίσματος 190, 28 κατ- 
αξιωθῶὼ δοῦλος γενέσθαι ΟἹ; 
26 Δ]. 

καταπαύσεως γενομένης 64, 
ἢ 

καταποθῆναι καταπίνειν: 
609, 80 

καταπίπτειν 117,12. κατα- 
πέσῃ 91,9 

καταπλάσσειν ΓοἸΘη τι 
(κατάπλασμα) Δα ΒΙθΘΥ 6 φακῇ 
ἐἑψημένῃ καὶ ἅλατι κατέπλασ- 
σεν (κατέπλα 110 11}:80, 14 

καταπλύνειν: καταπλύνας 
97.158 

καταπονούμενον ὑπὸ ἰδίου 
ἀδελφοῦ 12, ὃ κατεπονήθη 
121, 28 

καταργήσει τὰς κακομηχα- 
νίας 14,259 κατήργησεν αὖ- 
τούς 120, 29 
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καταρράσσειν (ἃ ἃ. ῥαγῆναι 
το ]ρ Ὑ15 ρου αθοῖίαβ ΠΟ ῥη- 
γνύναι 564 ῥάσσειν ατιχ[) 
ὑπὸ ἁμαρτιῶν κατερραγμέ- 
νους 11ῦ, ὃ 

καταρτίζεσθαι: κατηρτίσατο 
ταῦτα 191,11 

τὸν καταρτισμὸν τῶν ψυχῶν 
δι, 28 

κατάρχεσθαι 588,8 
κατασκηνοῦν: ἡ χάρις κατα- 

σκηνοῖ εἰς αὐτόν 184, 1Ὁ 
κατασκοπῆσαι τὰς χώρας 

602, 18 
κατασπαζόμενος 19,4 
κατασπᾶν: κατασπάσῃ 91, 8 
ἐν καταστάσει γένηται 122, 

18 τῶν ἠθῶν τὴν κατάστα- 
σιν 102, 26 

καταστέλλειν π0]8 οοηίτᾶ- 
Βθυθ, ἱπᾶθ (ἡ ἐγκράτεια) τὸ 
βρῖθον τῆς νεότητος κατα- 
στέλλει 90, 1ῦ 

καταστρέφειν 92,26 κατα- 
στρέψαι 68, 18 

κατασύρειν: ἄνωθεν κατα- 
σῦραι τὸν ὕπαρχον 46 56|18 
ΟὝΣ. αἀοίγαμουθ 108, 22 

κατατιθέναι τη68. ΤΟΥ Τὴ 
ἀΘΡΟΏΘΥΘ κατέθεντο αὐτόν 
129, 6 (λείψανα) ἐνδόξως κα- 
τέθετο 606, 20 οὗ, 187, 28 
Ῥᾶ585. κατατιθεμένου αὐτοῦ 
151,26 

καταφερόμενος ὑπὸ δαί- 
μονος δαῇϊιΆοίτι5. 100, 29 

καταφεύγειν: ἔρχεται καὶ 
καταφεύγει 118, 18 κατέφυ- 
γον 18, 92 κατεφύγομεν 85,20 

καταφρονεῖν τοῦ κόσμου 
16: Ὁ» ΘΟ 111 9 γγ- 
τῶν 89, 34 

κατειρηνεύειν μετὰ τοῦ ἱε- 
ρέως 122,14 μ. τοῦ πατρός 
129. 10 ἃ05. κατειρήνευσεν 
1299, 80 

κατενιύπιον τοῦ θεοῦ 191,8 

κατεπέρχεσθαι: δαίμονος 
κατεπελθόντος αὐτῷ 80, 82 

κατεργάζεσθαι τὴν ἐγκρά- 
τεῖαν κτλ. 08, 11 ζωήν 64, 19 
τὴν σωτηρίαν 10Ό, 10 μαθη- 
τὰς κατειργάζετο 10, 28 

κατέρχεσθαι: κάτελθε εἰς τὴν 
ὑπηρεσίαν 69, 4 

κατευοδοῦν: (θεὸς) πάντα 
ἡμῖν κατευοδοῖ δῦ, 18 ὑπὸ τοῦ 
θεοῦ κατευοδοῦτο 109, 1 

κατευτελίζει ἑαυτόν 132,20 
κατέχειν τοίου αθύπουθ 

κατέσχεν αὐτόν 608,4 κατα- 
σχεῖν αὐτόν 111, 18. 118, 
26 (ΡῚὴ χρήματα κατέχῃ δ4, 
28 ἰχθὺς κατέχεται ἐν τῷ 
ἀγκίστρῳ 84, 18 τὴν πίστιν 
κατέχειν 114, 29 κατέχοντες 
ἑαυτοὺς πρὸς τὸν θεόν 140,21 

κατηφής 99,20 
κατηχεῖν 710, 28 κατηχήσας 

606,4 κατηχηθέντες 8, 930 
κατοικεῖν ἐν αὐτῷ 60, 20. 

{8,10 σού. ρΡ8ᾷ88. κατοικεῖσθαι 
120, ὃ 

κατοικίζειν: μονάζοντας κατ- 
αὑκισεν 66, 22 

κατοικτείρειν: ὃν κατοικτεί- 
ρᾶντες 122, 29 

κατορθοῦντες τὰς ἀρετάς 
81,1 κατορθῶσαι τὴν ἀρετήν 
104,2 ; 

κάτω 117,10 
καῦμα: ἐν τοῖς καύμασι 604,10 
καυσούμενος ἐκφεύξεται 94,7 
καυχᾶσθαι 92, 30 μηδεὶς καυ- 

χήσηται 10, 18 ἔλεγεν καυ- 
χίώμενος 197, ὃ 

κεῖσθαι: τῶν χωρίων τῶν κει- 
μένων πλησίον 81, 80 

κελεύειν: ἐκελεύσθη 114, 4. 
120, 238 ὁπ ἀαίιιο ΡΘγ80- 
πδθ οὗ, δάῃη. δᾶ 5. ΤΠΘοΟαοΞ5. 
Ῥ. 184 κέλευσόν μοι ἐνδῆσαι 
110, 2 ἀδοοϊρὶῦ δοουβαύ ατιη) 
ππη} ᾿η ΠΗΪ πιο ραβδίπιο ἐκέ- 
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λευσεν αὐτὸν ἀπολυθῆναι 60, 
24 κελεύει τὸ ὀστέον ἀρθῆ- 
ναι 110, 29 ἐκέλευσεν ἑψεῖ- 
σθαι ὄσπριον 104, 21 ἐκέλευ- 
σεν αὐτὸ καῆναι 124, 11 οτ Τὴ 
ἰηΠηϊπο δούαδθ β'ρἰΠοἃ- 
{1ο 15 κέλευσόν με ἐξυπηρε- 
τεῖσθαι 6], 28 ἃ]. 

τὴν κέλευσιν τοῦ κυρίου 70,10 
κέλευσμα 118,20 
κέλλα 060, 29. ΟἿ, 11. 14,10 
κελλάριος 190,9 
κελλίον 67, 18. 68, ὅ. 69, 10. 

18,9.11.14.11.18.τ|,2.120,11 
κεραννύναι: κεράσας ποτή- 

ρῖον οἴνου 6ά, 14 
κερδαίνειν: κερδήσας 898, 12 
τὰ κεφαλαιωδέστερα 191,10 
κῆπον καὶ χώραν 61,9 ἐργα- 

ζόμενος τὸν κῆπον ΟΊ, 11 κῆ- 
πον γεωργῆσαι 190,18 ὅπως 
ἀρδεύοιτο ὁ κῆπος 117,17 

κηρός 187,19 
κιβώριον: διάβολον ἐν κιβω- 

ρίῳ καθεζόμενον 97, 6 ἰ θ61- 
δ ΟΆΪ τ α8]6 ΓΟοῖθ5 ὁχ- 
βύγαὶ βοϊοῦ 

κινδυνεύειν 196,15 
κίνδυνος δῦ, 28 κινδύνοις πε- 

ριπεσόντες 118, 20 
κινεῖν: μηχανὰς κατ᾽ αὐτῶν 

κινῶν 68, 10 θεόθεν κινού-" 
μενος 6, 11 πόθῳ 111, 22 
ἐκινεῖτο ἀπὸ τοῦ ζήλου 109, 
11 ἃ]. 

κλαίειν 69,.11:.829.19..5:. 111. 
9. ὁδί, 

κλέπτων ἐσθίει 14, 4 
οἱ κληρικοὶ νωθρότεροι 98, 

18 τῶν δὲ κληρικῶν οἰνοπο- 
τούντων 00,6, 18,20. 114, 18. 
1191: 

κληρονομία 109, 24 
τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦτΟ0 7,20 
κλῆσις: βλέπετε τὴν κλῆσιν 

ὑμῶν 80, 28 
κλίνη 120, 28, 127,1 δ]. 

ΙΝΌΕΧ ΕΒΒΟΒΥ͂Μ 

κνίσσα: εἰς τὰς κνίσσας 14, 94 
κοιμᾶσθαι 110,12 
τὴν κοίμησιν τῆς μητρός 00,571 

Δαλμάτου 82,14 
τοῦ κοινοῦ δεσπότου Τἴ9,10 
κοινωνεῖν; οὐ κοινωνῶ αὐτῷ 

101,10 ἐκοινώνησεν 97, 29, 
12 9..19 

κοινωνία: δώσω αὐτοῖς κοι- 
νωνίαν 180,20 τὴν κ. δεχό- 
μενοι 197,1 

κόλαφος 108,20 
κολλᾶν: πρὸς θεὸν τὴν διά- 

νοιαν κολλήσει 191, 4 τηθᾶ. 
κολλᾶσθαι τῷ Ὑπατίῳ 66, 8 

κόμης, ὃς καὶ στρατηλάτης 
ἔμελλε γίνεσθαι 81, 12 ὁ κό- 
μῆς 81, 30 γέγονεν ἀντ᾽ αὐὖ- 
τοῦ κόμης 81,29 ἄλλός τις 
κόμης ἀρχιτέκτων τοῦ βασι- 
λέως 120, 94 

κομποποιεῖν 94,9 
κοπιᾶν: μάτην κοπιᾷ 199,18 
κόπος: ἐκ τῶν ἰδίων κ. 70, 21 
κόπτειν τὸ ὀστοῦν 110, 80 
κορεννύοντα γαστέρα ἑαυτοῦ 

198,28 ὕπνου ἐκορέσθην 194, 
20 κεκορεσμένος τῆς ἀγάπης 
τοῦ θεοῦ 98,18 

τῶν κορυφαίων ἀποστόλων 
ΟΤ,4 οἷ, 1οᾶ. ΟἾγγ 5. 1 5119 

κοσμεῖν: κεκόσμηται πίστει 
110, 1 

κοσμικός: ἐν σοφίᾳ κοσμικῇ 
00, 4 κοσμικοί 10ῦ, 28, 60, 8 
τινὸς κοσμικοῦ 90, 21 

κόσμος 51, 11. 14, 82. 106, 299 
οοῦ. ἐν τῷ κόσμῳ διάγων 
120, 4 

κουβάριον πύρινον ἴ6 »ο͵Ἷο- 
τὴῖι5 θ΄, 15 οὗ, σοφίζου δὰ 
Τιοομῦ. Ρ. 111 

κουβικουλαρία 120,11 
κουβικουλάριος 12,92,11. 18, 

2, 8. τῇ, 2. ὃ οἵ, οὐ Ποῖα 5 
δα ΟἿ ΠρΘοα, χ 10, 84 ὑ, πὶ 
Ρ. 490 
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κουφίζειν: κουφισθέντα τὸν 
ἄρρωστον 69, ὃ 

ἐν κραβάττῳ μετὰ ὀδύνης 
ἀποθανεῖν 90, 8 

κράζειν 193,2. 121,18 
κράσπεδον: τῶν κ. ἁπτόμενοι 

68, 80 
κραταιῶς πολεμήσωμεν 182, 1 

ἀγωνίσασθαι 1954, 2 
κρατεῖν καὶ διοικεῖν 68, 17 

κρατῆσαι τῆς πόλεως 106,10 
τύπος ἐκράτησεν 122, 11 οἱ 
(σεισμοὶ) ἐπὶ χρόνον ἐκρά- 
τῆσαν 158, 21 σοῃρ θηθη- 
ἄρτθ κρατήσωμεν αὐτόν 68, 
25 κρατῆσαι αὐτόν 81,1 κρα- 
τῆσαι τῆς χειρὸς τὸν Ὑπά- 
τιον {17,34 ἄγγελος κρατήσας 
τὸν Ἰωάννην 107, 18 ἐκράτη- 
σεν αὐτόν 116,16 

τῷ κράτει σου 60, 19 
μετὰ κραυτγῆς λέγει Θ7, 97 
κρεμαννύναι: κρέμασον 114, 

2 κρέμασθαι εἰς τὸ ἐκπεσεῖν 
118,10 

κρίνειν: ἔκρινα ἀπελθεῖν108,11 
μετὰ κρότου 61,10 
κρούειν: κρούσας αὐτόν Τῦ,17. 

90 ἔκρουσε τὸν ὀφθαλμὸν αὖ- 
τοῦ ἐν ξύλῳ 118, 9 κατὰ κε- 
φαλῆς κρούειν 110, 18 

κρύπτετε ἑαυτούς ΤΙ], 18 
κτᾶσθαι: κέκτημαι 109, 98 
κτῆμα 90,10 
κτίζειν: μοναστήριον κτίσας 

66, 91 
τὴν κυβέρνησιν τῷ σώματι 

προσφέρειν 91,6 
κύκλος: μεσαύλιον κύκλῳ ἔχον 

κέλλας ΘΓ, 11 
κυκλοῦν: ἐκύκλωσαν τὸ κα- 
ἄρας 604,29 κυκλωθέντα 
14, : 

κυριακῆς οὔσης 1860, 95 κατὰ 
κυριακήν 18, 95. 102, 21 ἐν 
κυριακῇ 110, 11 

ὁ κύριος αθιτι8, ΡΙΘΥ ασατιθ 

ΟΠ γΙϑίτιθ τοῦ δουλεύσας τῷ 
κυρίῳ 69, 8 ὀρ. κύρις ἀο- 
τηΐητιβ ὁ κύρις Ἰωνᾶς 64, 80 
ὁ κ. Ὑπάτιος 180, 22 τὸν κύ- 
ριῖιν Ἰωνᾶν 69, 9. 69, 81 κύρι 
ἀββᾶ 18, 4 κύρι 180,12 

κῶλον: ἔπεσεν τὰ κῶλα αὐ- 
τῶν 91,290 

κωλύειν: κωλύσῃς αὐτοὺς ἐκ 
τοῦ δεσπότου θεοῦ 19,16 

λάκκος 111:..1.10.10 
λακτίσαντά με ἐν τῆ πλευρᾷ 

10, 12 
λαλεῖν δ, 80 οθύ. 
λαμβάνειν εὐλογίαν 122, 15. 

20. 118, 14 ξενίδιον λαβεῖν 
110, 18 προθυμίαν 112, 8 ἐξ- 
ουσίαν 59, 12 ῥῶσιν παρὰ 
θεοῦ 89, 14 δαβαμηθτο λα- 
βὼν τεχνίτας 18,1 λαβὼν 
τοὺς ἀδελφούς 17, 21 λαβὼν 
τέρετρον 116, 29 

λαμπρός: ἐν σχήματι λαμπρῷ 
τ4,19 ἐν ἐσθῆτι λαμπρῷ {7,292 

ὁ λαὸς ἐν τῇ ἐρήμῳ 91, 117 τοῦ 
κλήρου καὶ τοῦ λ. 107, 90 

λατομεῖον 128,91 
λατόμος τὴν τέχνην 128,18 
λάχανον 91,8. 9ῦ, 17 
λέγειν: ἔλεγεν τοῖς ἰλλου- 

στρίοις 64, 81 λέγει αὐτῷ 
69. 29 οο. «βοα βύγπούττδ. 
ἔλεγον εἷς ἀλλήλους 59, 10 

. Δ ΥΡΟΙ πὶ ἔλεγεν οΥ̓ αὐ οὨΐ 
αἰτθοΐαθ ρϑυΐπαθ δίατιο ἔφη 
88, 19 οοὺ. ὀστέον λεγόμενον 
καλαμίσκον 116, 236 Βενιαμὶν 
λεγόμενος τ, 8 εἴπατε ὅτι 
106, 9 εἰπεῖν ἵνα μὴ δουλεύ- 
σωσι τῷ θεῷ 19, 29 λέγω 
αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος θύσῃ 190, 
4 ἔλεγεν ἀπελθεῖν 56 τὈϊ{τι- 
ΤΙ 6556 111,14 

λείπειν ἀδῆοσορτο λείψει 106, 14. 
18 ἔλειψεν 16, 18 λειψάντων 
τῶν πρὸς ζωήν 61, 19 λει- 

1 
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ψάντων ἡμῖν ἄρτων τύ, 9 
λειπομένους τὰ πρὸς ζωὴν 
10, 21 τοῖς λειπομένοις μο- 
νόζουσιν ΘΡ'΄Ὅ6Π15 104,19 

λειτουργοῦντος αὐτοῦ 19,91 
τῆς λειτουργίας τοῦ θεοῦ 

102, 91 τῆς κοινῆς τῶν πάν- 
τῶν λ. 120, 26 τὰς λ. αὐτῷ 
(460) ἀναπέμπειν 88, 9 ὑπὲρ 
τῆς λ. ἐπιμέλεσθαι Θῦ, 99 

τὸ λείψανον αὐτοῦ (ΤοΔΠΐ5 
ΟἾγγ 5.) Τ], ὃ λείψανα Τ7|έ- 
τρου καὶ ἸΤαύλου 600,18 τὰ 
λ. τῶν ἀδελφῶν τ, 1 

λεπτός: κατὰ λεπτόν 194, 21 
λεπτύνειν 134,21 
ἀπὸ λευκωμάτων τυφλοῦ- 

σθαι 80,21 
λῃστής: ὁ ὑπὸ τῶν λ. δαρείς, 

τῶν δαιμόνων 109, 18 οὗ ΝΙ- 
185 δὰ Ἐπὶορίατη 12 μα 
19, 11088ἃ ἵνα τῶν λῃστῶν 
ἀναιρουμένῳων ὁ ἀρχιλῃστὴς 
φοβηθῇ 568 οὗ ργαρῖ. Ρ. ΝΙΙ 

λίαν: 65;20:. 78.117. 102.17 
λίθινος: σορῷ λιθίνῃ 181, 94 
λίθον ἀκοντίζοντες 64, 25. 

111, ὃ. 10. 14. 16 ὁ ἔντιμος 
λ. τοῦ στεφάνου τῆς πίστεως 
11,4 

λιμὴν τοῦ Χριστοῦ 87,9 
ἡ λιμός 104, 24, 10. 19 ἀ6 ρ0- - 

ΠΘΥΘ οἴ, δη. 5. ἘΠ6Οοα. Ρ.144 
λιμώττουσα ἀγροϊκία 104, 95 
λογίζεσθαι: λογίσηται ἐν ἑαυ- 

τῷ ὅτι 83, 8 λογισάμενος αἷ- 
ρήσεται 83, 14 οὐ λογίζομαι 
ἐμαυτὸν πρὸς ἕνα τῶν ἐλα- 
χίστων 194, 90 

λογικός: πρόβατα Χριστοῦ λο- 
γικά 59, 20 

λογισμός: ἐθλίβετο ὑπὸ λογι- 
σμῶν 13, 80 ὑποβαλὼν αὐτῷ 
ἐν τοῖς λογισμοῖς 121,10 

καὶ λόγοις καὶ ἔργοις 51, 24 
ὡς δὲ λόγος εἶχεν 101,4 λόγον 
ἔχετε δοῦναι ὅτι γι ΟΏΘΤΩ 

ΙΝΌΘΕΧ ΨΕΝΒΟΒΥΜ 

τοαᾶργο 11,19 μόλις λόγον 
ἔδωκαν τῷ “Ὑπατίῳ μὴ συγ- 
χωρεῖν κτλ. ῬΙΟΙΙΒΘΥΐ 
125, 1 λόγον δίδωσι τῷ ἀββᾷ 
τοῦ ἀποτάξασθαι 198,19 

λοιδορία 80,14 
λοιπός: τοῖς λοιποῖς ΤΘΙ1Ο 15 

61, 2. 04, 96. 190, 1 λοιπόν 
αἀρίη οχίπαθ 66, 24. τό, 9. 
108, 13 4]. λοιπόν ΘΟίθ 
ἴδῃ 10,11. 82, 8. 88,18 

λυπεῖν ρΡᾶ855. μὴ λυποῦ 160,18 
λυπουμένου αὐτοῦ θΌ, 10 
αρύ. κατά τινος τό, 2 πὖ 
Μαγοὰβ τα. ΡοΥΡῃστ. Ρ.92,1 
ἐλυπήθης ὅτι 10, 19 ἐλυπή- 
θησαν διά 61, ὃ λυπηθείς Τί, 
18 λυπηθέντες 119, 8 

μετὰ λύπης 72, 29 
λυτροῦν τηρ6ᾶ. ἐλυτρώσατο 

109, 281 λυτρώσηται 80, 94 
Ῥ855. λυτροῦμαι 608,21 ἐλυ- 
τρώθην 69, 20 

λυχνία 11,15 ὁχΧ Θαδηρ,. 
λυχνικὰ (ΠΌΤ ΘΔ ΟὨΪ ΟΦ 1) 

εὐχόμενος 9ῦ, 22 
ὁ λύχνος τῆς ἐκκλησίας 11,8 

τὸν λύχνον 1], 18 
λύειν: τὰ δεσμὰ ἔλυσεν 18,99 

ΔιΌ5οΙ. λύσαντες 118, 16. 91 
λύσατε 118,26 

μαγειρεῖον 18,1 
μαθητής 8, ὅ. 91. 16,28 Δ]: 
μακαρίζειν: αὐτὸν μακαρίσαι 
105, 6 μὴ μακαρίσῃς ἄνθρω- 
πον κτλ. 1ΟΌ0ῦ, 10 

τοῦ μακαρίου ἀββᾶ δῦ,9 ὁ 
μι Ρουφῖνος 60, 11 τοῦ μακα- 
ριωτάτου δῦ, 19 ἃ]. τελέσας 
μακαρίως τὸν βίον 190, 80 

μακραῖος: γυνὴ μακραία ὡς 
δέκα ἀνδρῶν τὸ μῆκος 130,9 

μακρὰν εὑρεθέντες 113,19 
μακροθυμία 87, 8 ἷ 
μᾶλλον τηδρ1]5 9, 8 ρΡοίϊαϑβ 

5..16..5δ1,.95..116, 9 7 ΡΤ 
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οοτηρδγαίϊπο μᾶλλον ἀκέ- 
ράιϊος ὧν 68,16 οταῖοϊπτ' πὶ. ἤ 

μανθάνειν δὅΐζ, { ὀρί. 
μάννα ἐσθίων 91,11 
μαντεύεται 194,20 
μάρσιππος ΤηΔΥΒΙΡΡί τη εὗ- 

ρέθη ἐν τῷ: μαρσίππῳ αὐτοῦ 
συστατικά 186,1 

μαρτυρῆσαι 86,5. 90,6 
μαρτύριον Θοοϊοθῖα, τηϑΥίν- 

ΤΌΤΩ ΓΘ]16 1115 ἀρ οϑὶ δ ΘΟ - 
βϑογδία 660,19. 10ῦ, 11. 127, 
90. 189, 1 δεκανοὺς τῶν μαρ- 
τυρίων 119,8 

μάρτυς: μεγάλων καὶ ἁγίων 
5. 11})9 

μαστίζουσιν 198, ὃ μαστί- 
ξαντες 190, 92 

μάτην κοπιᾷ 198,18 
μάχαιρα: ἐν πυρὶ καὶ μ. 89, 29 
μάχεσθαι 84, 21 4. 
μάχη 88, 25 ορῦ. 
μέγας: οἱ λοιποὶ τῶν μεγάλων 

θῦ, 4 (οἵ. θ4, 81 τοῖς ἰλλου- 
στρίοις) μάρτυρες μ. 11, 9 
μείζω πάντων ἤσκησας 191, 
16 μείζων 88, 28 ὠφελείας 
μεγίστης 0.15 μέγιστος ἐν 
φιλοθεΐᾳ 110, 14 ἐκλαλήσας 
μεγάλα 115, 96 ἐβόα μεγάλως 
191 4 

ταῖς μεθοδείαις τοῦ διαβόλου 
84, ὃ. 81,16 ἐρί. 

μεθοπωρινὸς καιρός 190, 1 
ἀθ αβϑρίγαίύίοπο οἵ. ΜΕΥ θη- 
ΚΟΙ Α4γολ. φοὶέ. 1816 ρΡ. 29 

μειδιᾶν 190, ὃ ἃ]. 
οὐ μέλει σοι 108,17 
μελετᾶν ψαλμόν 190, 95 τὸν 

Δαυίδ 1921, ὃ 
μέλλειν πρίαπρ 6. ἴηι ΡΥ 868. 

δι, 1 ϑώδεὰ]. 
μέλος οἰκεῖον τῆς πίστεως 

182,.238 τὰ μέλη 80, 88 
μένειν: τὰ ἄλλα ὧδε μένουσιν 

110, 80 μείνας εἰς προάστειον 
66, 2 8]. 

μὲν οὖν 118,9 
μέριμναν ἔχειν 88, 4 αἱ μ. πε- 

ρισπῶσι τὴν διάνοιαν 139,24 
μεριμνᾶν: μηδὲν ἄλλο μ. ἢ 

πῶς ἀρέσῃ 88, 2 
μέρος: ἐν δὲ τῷ ἑνὶ μέρει 
9,8 ἐκ μέρους λυπούμενος 
18ῦ, 9 κατὰ μέρος ἃ. κατά 

μερικῶς 109,18 
μεσαύλιον κύκλῳ ἔχον κέλ- 

λας καὶ εὐκτήριον οἶκον ΟἿ, 
1 οὗ βυῖϊᾶδβ μεσαύλιον ὁ 
μέσος τόπος τῆς αὐλῆς ΟογΡ. 
ΘἼΟ55. δῦ. τι 22, 80 αὐγ'δυηγυ 
μεσαύλιον περίστωον 

τὸ μεσημβρινόν 116,18 
μεσημερία (510) 16,10 
μεσονύκτια (μΒογᾶτῃ οδμοὨΐΪ- 

ΘΔ τη) εὐχόμενος 9ῦ, 22 
μέσης τῆς νυκτός 18, 21 ἐλθὲ 
- ἐν τῷ μέσῳ 64,16 στήσας ἐν 
τῷ μ. 124,10 μέσην ἡλικίαν 
ἔχων 111,19 

μεστὸς ἁμαρτιῶν 92, 24 
μετά τηογ8 δηίζᾳαιιο ΡῬΘΥΒΟΙΪ5 

δαϊαηριστι μετὰ εὐλαβῶν οἱ- 
κῆσαι 60, 11 μ. σοῦ ἵνα μείνω 
61,2 1 τοῖς μετ᾽ ἐμοῦ δύο ἀδελ- 
φοῖς 10, 2 τῶν μ. σοῦ Τθ, 1 
παλαῖσαι μετ᾽ αὐτοῦ 82, 20 
41. ποίαθιϊογα τί ἔχεις μετ᾽ 
ἐμοῦ 101, 27. 102, 1 κατειρη- 
νεύειν μ. «τοῦ ἱερέως 122, 14 
τὸν ποιοῦντα θαυμαστὰ μ. 
τῶν δούλων αὐτοῦ 80,19 τῶν 
ἔργων ὧν ποιεῖ μεθ᾽ ἡμῶν 
8ῦ, 10 ποιεῖ μεθ᾽ ἡμῶν τὸ 
ἔλεος αὐτοῦ 8ῦ, 19 τηοάπτη 
᾿ηαἀϊοαῦ ἀναστρεφόμενος μ. 
φόβου 8,11 ἔλεγεν μ. παρ- 
ρησίας θ4, 81 μ. κρότου ἐπ- 
ερχόμενον Θ΄, 10 μ. λύπης 
ἀπήει 12, 29 ἄγχειν μ. βίας 
104, ὃ χειροτονεῖν μ. βίας 
18,30 4]. ΡῬγὸ οαϑδῖὶ ᾿ἰηβύγα- 
γηθηῦα μ. πηλοῦ χριομένης 
18,18. μ. ἅλατος ἀπέτριβεν 
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82, 4 μ. μαχαίρας ἔτεμεν 181, 
28 ῥάβδον μεθ᾽ ἧς ἔτυπτεν 
98, 20 ἐνδῆσαι μ. σινδόνης 
110, 2 οὕτῃ φοοθβαίνπιο μεθ᾽ 
ἡμέρας 10, 4 μ. πλείω ἔτη 
11,8 μιταῦτα 12, 90. 18,1. οσὔ. 

μεταβολὴν ἐξ ἁγίου πνεύμα- 
τος γενομένην 111, 12 τοῦ 
ἢ στοιχείου εἰς τὸ εἰ μ. Ῥῦ, 26 

μεταλαμβάνειν οἴνου 00, ὃ. 
64,11. θῦ, 18 τροφῆς 199, 2 
μικρόν 14, 12 

μεταμελεῖσθαι: μὴ μέλλω- 
μεν μ. 139, 22 

μετανοεῖν 14,951. 98,4 μετα- 
νοήσεις ἀπό 14,20 ἐκτῆς ἀπά- 
τῆς 114, 95 μετανοήσατε καὶ 
γίνεσθε χριστιανοί 190,9 

μεταξύ: ἐν τῷ μ. 09,1. 14, 18 
τρίμηνον μ. τοῦ Ζήνωνος 
ἐπιζήσας 140, 8 

μεταπηδῆσαι (ἀποπ. Υ) εἰς 
ἄλλο ἔργον 190, 91 

μεταστέλλεται αὐτόν 124, 
20. 14,1 

μετοπωρινός ἃ. μεθοπωρινός 
μέτωπον 82,0 
μέχρι καὶ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ 

159, 22 μέχρι δὲ καί 198, 2 
(οἵ. δάῃ. οὐ.) 

μή οἵ, ᾿ηᾶ, ΟὙ. ΟὈ8. μή σοι κα- 
λῶς 14, 28 αὖ δοί. 5. ΟΠ γτΙΒίο-. 
Ῥῃουΐ θά, 18 ΤΓΟγηαΪα Ρ61- 
ὑϊηδοῖϊῖο Ὡθρδη15, Τουΐ. 
οΥἰὑ{{{πὰ} πΘΡ θα ατιᾶ]6 
ἀποβῇ 

μηδέ 81, 1 ὡς μὴ εὑρίσκειν 
μηδὲ τὸ ἥμισυ 104,95 

μηδείς Ροιυγᾶγαϊη: μηδενός 
80, 12 μηδεμίαν 88, 4 μηδέν 
θ9, 8. 64, 29. ΤΙ, 5. 94, 10 8]. 

μῆτε ΡΙῸ μηδέ αἱοὶ 5οἰ]θῦ 609, 
92, θῦ, 21. 120, 1 οοὐ. 

μῆκος: δέκα ἀνδρῶν τὸ μῆκος 
180, 9 οὐ πάνυ ἀπὸ μήκους 
τῆς ἐκκλησίας 00, 26 ἀπὸ μή- 
κους ἀπιέναι 62, 19 

μηχανᾶσθαι: ἐμηχανήσατο 

7 

μηχανὰς κινεῖν 08,9 ἑτέρας 
μηχανῆς τρόπῳ 68,11 

μιαίνειν: μιανθῆναι εἰς τὰ εἴ- 
δωλα 91,21 

μιγνύναι: γῇ μίξας 124,91 
μικρός: πλοῦτος οὐ μ. δῦ, 14. 

89, 2 ορῦ. μικροῦ δεῖν τ. δεῖν 
μιμεῖσθαι 806, 82 τὸν ἀββᾶν 

3....91..4]}. 
μισθός: τὸν ἄρρητον μ. 152, ὃ 
ὁ μισόκαλος αἀἰφθο δ᾽ θ8, 9. 

14,19 ἶ 
μνήμη: αἰωνίας μ. ἄξιος 107,99 
μνημονεύειν: τοῦτο ἐμνη- 

μονεύσαμεν 198, 16 μνημο- 
νεύσω 82, 2ῦ 

μοιχεύειν 97, 98 
μόλις 102,12. 110,17. 124,16 

125, 14. 
μοναδικὸν βίον 50,391 
μονάζειν: μονάσαι ἐν τῷ τό- 
πῳ τ, 28 εἰς κελλίον μονά- 
ζειν {{, 2 βαρϑύ. μονάζων ὧν 
108, 1ὅ τοῖς λειπομένοις μο- 
νάζουσιν 104,18 οθρί. 

μοναστήριον δῦ, 18. δζ, 11, 
8,16 οοἰ. ἀλλ᾽ οὔτε ἐν Κων- 
σταντίνου πόλει ὑπῆρχον τό- 
τε μοναστήρια εἰ μὴ μόνον 
τὸ τοῦ Ἰσαακίου ὅ8, 24 
γοραρηδῦ ϑοζΖοιθητ8 ἢ. 
660]. τ 2, 8 τὴν ἐκκλησίαν 
κατέσχε Μακεδόνιος (8ῃ[1- 
βίθθ ἔαϊῦ ἃ. 842---8600) μονα- 
στηρίοις πολλοῖς ἃ συνεστή- 
σατο κατὰ τὴν Κ. πόλιν πε- 
ριφράξας ἑαυτόν, 56α ὁοῃ- 
βυιηαί αἰ 5. Ιβδαδοὶ ΑΑ. 
58. Τη8]. ΥἿ Ρ. 3906 π] 1}. 
ΜΑΙ ΘΒ (ἃ. 818) Ιβαδοῖο οοῃ- 
ΒρΡΘοῖο τὸ εὐτελὲς καὶ ξένον 
τοῦ σχήματος ἰδὼν οὔτε λό- 
γου ἠξίωσεν αὐτόν᾽ οὐ γὰρ 
ἣν τότε ἐνταῦθα ἴχνος μόνα- 
χοῦ (Θδᾶρθιη ἤᾶθο τὑουρθὰ 
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ἀἰουδηΐτ Ρ. 290 18) φοάθῃ)- 
αἂὸό ἕδος αποὰ Ἐπῆητι8 
ΤΟ Δ ΟΠΟ5 ὁΧχ Αθρουρίο τὸ- 
ῬούϊοΚ ἴῃ το ϑίθυϊο 5110 
οοὨ]οοϑτῖς 66, 21 

«ιἰοναχός ὅ6,1.11,16.28.82,11. 
95:. 108. .9.}1.5.09. 1: 111 528, 
120,10 παἰγίατθβ τποηδομδ- 
168 θ0, 80 5αᾳ. 61, 16---18, 68, 
115ᾳ. ΟἿ, 854. 11,24. 8ϊ,2---Θ 

ονή ΤΙ η810 ἀπὸ φανερῶν 
μονῶν 11, 1 ἐλθὼν μονὰς δύο 
ἢ τρεῖς 8, 98. ἀπὸ μονῶν 
τριῶν 195, 18 τηοπδβύθ] Π1 
{ θε θυ ϑρ»υθ..1 
οροί. μονῆς Ὑπατίου 118, 18 

φιονήρει βίῳ 184,19 
μονόγαμος 199, 18.117 
μόνον ὁ. οομπΐ. μόνον - τραπῇ 

03, 284 μόνον μή τηοᾶο 6 
08, 22 οὐ μόνον ὅτι οὐχ εὗ- 
ρον ἀλλὰ καί Ργοὸ οὐχ ὅτι οὐ 
6] οὐ μόνον οὐ 106, 18 

μόχθος 190,80 
μυρία κακά 8ῦ, 94 
μυσαρᾶς ἡδονῆς 68, 12 τῆς 

μυσερᾶς ᾿Αρτέμιδος 199, 80 
υστήρια ἀπεκαλύπτετο αὐὖ- 

τῷ 18,29 τοῖς ἁγίοις μ. 122,9 

ναί 160,8.1. 155:.38 
ναυαγεῖν 11,99 
ναύτης 118,94 
νεανίσκος 11,971. 110,1 
νέον Κορνήλιον 56, 8 τοῖς νέοις 

08, 18 ὡς νεώτερος 68, 19 
ἄλλός τις νεώτερος 115, 90 

νεότης: τὸ βρῖθον τῆς νεότη- 
τος 90,14 

νεύειν: νεύσασα τοῖς παισίν 
08, 8 

νέφος γνοφῶδες 180,16 
νεωστί 14,8 
τὰς νεωτερικὰς ἀταξίας τοῦ 

κόσμου 1160, 
νήθουσα περιεπάτει 180,10 
ἐν νηστείᾳ 01, 160 παραμένον- 

1ὅ1 

τεςτῇ ν.101,24 τῆς ν. πληρω- 
θείσης 99,16 

νηστεύειν: εὔχεσθαι καὶ νη- 
στεύειν 00, 80 νηστεύων καὶ 
εὐχόμενος 61, 22 νηστεύων 
καὶ ἀγρυπνῶν 938, 11 νηστεύ- 
σει ἢ ἀγρυπνήσει ΘΓ, ὃ νη- 
στεύσας Τῇ, 19 

νηφάλεος 198,10. 185, 1 
νήφοντος τοῦ νοός 98, 238 νή- 

φῶὼν τῇ διανοίᾳ 198, 8 νη- 
φούσῃ τῇ ψυχῇ 184,8 

νικᾶν τὸν πρῶτον πόλεμον 
985,.22 

νοεῖν: νοῆσαι τὰς τέχνας 94, 
14 νοῆσαι ὅτι 111,2 

νομίζειν παρὰ ἀνθρώπου νου- 
θετεῖσθαι 517, 82 νομίσαι ὅτι 
μέλλει 82, 9 νομίσας ὅτι ἀπέ- 
ὃρα 117,81 

νομίμως γαμησάτῳ 64,4 γα- 
μήσαντα ν. 84,16 ν. ἀγωνι- 
ζομένοις (ὁΘΧχ 1 Τίχη. τι 9) 

" 

ὀλίγα νομίσματα 109, 90 
νόμος 90, 9 ἃ. 
δότε νοτάριον καὶ 
19, 15 
νουθεσίαν κυρίου ὅ8, 19 τὴν 

ν. αὐτοῦ 82, 21 τὰς ν. τῶν 
ἁγίων πατέρων 9, 10 ορί. 

νουθετεῖν πρὸς ὠφέλειαν 57, 
4 νουθετεῖσθαι δ17, 52. οὕτὴ 
ἀαΡΙἰοὶ αοοῦβ. 81,21. 96, 98. 
101, 14 4080]. ἐνουθέτει λέ- 
γὼν 10, 21 οοί. 

νούμερος: τὸν τριβοῦνον τοῦ 
νουμέρου 00, 1Ὁ 

νοῦς 6,8 οδῖ. 
νυκτερινῶν εὐχῶνθά,14 φαν- 

τασιῶν ν. 99,8 
νῦν ὅ17, τ οοί. ἕως τοῦ νῦν ὅ8, 

19, 600, 19 ἀπὸ τοῦ νῦν 79, 29 
νύξ: μέσης δὲ τῆς νυκτός 18, 

2] νυκτὸς καὶ ἡμέρας δ8ϊ, {ὦ 
88.,8;..98,99...111. 9; 482: 21. 
184, ὃ. 139, 90. 141, 8 Βίπς 

χάρτην 
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καί ΒΡ ΡΙΘ" ἄπτηῃ ογαῦ οἰ ἄθιη 
ἔουτηα]αθ 88,16 

νυχθήμερον 9ῦ, 24, 191,8 
νωθρός: νωθρότεροι ὑπῆρχον 

58,.19 
νῶτος 199,4 

ξενίδιον Ποβρίς}ἀτὴ ξ. λαβεῖν 
110, 18 ξ. ἔνι 110, 90 οἵ Ῥα!- 
ἰδᾶϊαβ δα Τιαῦθϑαιῃ 26 ῥα 
ΧΧχιν 10189. ἀπήνεγκεν εἰς 
τὸ ἴδιον ξ. οἱ εἰς τὸ ξενίδιόν 
σου λαβών με 

μὴ ξενιζώμεθα 89,24 μὴ ξε- 
νίζεσθε τύ, 6 

ξενοδοχεῖν: ἐξενοδόχει 118,7 
ξενοδόχος 118,06 
ξένος: γυνὴ ξένη 115,12 
ξηρότητι διερράγη 64,12 
ξύλον 118,10 

ὄγκος 91,18 
ὀγκοῦν: κεφαλὴν ὠγκωμένην 

ΟΥ̓ΘῸΙ ΣΥΕΥ εἰ ΧΕ 3 τς 
ὁδεύειν τὴν ὁδὸν τῶν πατέ- 

ρὼν Τῷ, 12 ἐν τῷ ὁδεύειν 
100,1 ὥδευεν ἐπὶ ἀνατολάς 
66,10 ὥδευσεν ἐν τῇ Ἐφέσῳ 
101, 15 μὴ ὁδεύσῃς 1980, 4 
ὁδεύσωσιν εἰς τὴν ἐξορίαν 
119: 8} 

ὁδηγεῖσθαι εἰς τὴν ὁδόν. 
184,17 

ὁδὸν τοῦ θεοῦ 108,26 ἐν τῇ 
ὁ. ἀποθάνῃ 12, 94 κἂν ἐν ὁ. 
μέλλῃ ἀπέρχεσθαι 1292, 18 σοί. 

ὀδυνᾶν: ὠδυνᾶτο 120, 12. 20 
οἱ πόνοι ὠδύνουν 127,4 

ὀδύνη: μετὰ ὀδύνης 90, ὃ σω- 
ματικῶν ὀδυνῶν 99, ὃ 

ὀδυνηρὰν ζωήν 88, 91 
ὅθεν ὅδ, 19. 61, 21. 64. 55. 

τ0, 18. 18, 4:.:106,20. 116,6 
οἴεσθαι: τὰ ἀκατάληπτα οἰο- 

μένων 114, 22 ἵνα οἰηθῇ περὶ 
ἑαυτοῦ εἶναί τι 1929, 285 οἴη- 
θείς 99,91 
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εἰς οἴησιν αὐτὸν ἠχμαλώτευ- 
σεν 121, 1ῦ 

οἰκεῖν 60,11. 190,2 ἃ]. 
οἰκεῖος: μέλος οἰκεῖον τῆς 

πίστεως 182, 28 
οἴκημα ΟἿ, 10. 18. 114,8 
οἰκοδεσπότης ὅ9, 21. 81 
οἰκοδομεῖν 60, 28, 61, 19. 
τ θοὸς Ν δ. ἀθνς 

οἰκοδόμημα 120,90 
οἰκονομοῦντος Χριστοῦ δῦ. 

14 οἰκονομηθῶσιν 67,21 ᾧκο- 
νόμησεν ὁ θεός τινα στρα- 
τιώτην ἀποτόξασθαι 60, 12 
οἰκονομεῖ ἀπολέσαι αὐτὸν 
χαρτία 111,20 

οἰκονομίαν Χριστοῦ δῦ, 16 
οἰκονόμος 109,24, 120,19. 

140,2 
οἶκος 67, 19 ορῦ. εἰς τοὺς οἵἴ- 

κους 114, 7 πι. εὐκτήριος 
οἴμο!:νλ ὅτι ἠθέτησα 129,9 
οἰνοποτεῖν 60,0 
οἶνος 00, ὃ «Αἱ. 
οἷος 417, 8: :8}} 
ὄλίγοις θῶ θ᾽ νειν 

111 Οϑ ΤΊ ΘΕ ΘΙ ΜΕΤ 
ὀλίγον 125, 11 

ὀλιγωρεῖν ἐν τῇ ἀσκήσει 
119..Ὁ 

ὄλισθος 109, 18 
ὁλόκληρος: ὑγιῆ καὶ ὁλόκλη- 

ρον 119,11 
ὅλος 61,16. 80, 82, 84 ἐν ὅλῃ 

τῇ κεφαλῇ 18,117 ἃ]. τὸν 
Δαυὶδ ὅλον 16 1ΘΡΎΌΤΙΩ ρ58}- 
ὑθυῖϊαπη 121, ὃ οὗτοι ὅλοι 
ΟἸΉΠ65 190. 19 ὅλως 64,17. 
8ῦ; 15... 88, 80.".180,,39..9 4 

ὁλοσηρικῶν πρησώρια 118,20 
ὄμβρος 180,90 
ὁμιλεῖν 106, 24, 121, 91 
ὁμιλία 109, ὃ 
ὀμνύναι: ὥμοσεν ἐν τῷ εὐ- 

αγγελίῳ 97, 98 
ὁμοθυμαδόν 111,34, 186,21. 

140, 28 
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ὁμοίως ὅ1,9. 806,12. 89,1 οοί. 
ὁμολογεῖν οοπμῆϊξου! ὡμολό- 

γησα 10,8 ὡμολόγησεν 194, 
10. 189, 39 ἃ]. ὁμολογῶ σοι 
δαῆγτηο {ὶ τύ, 28 

ὁμοφρόνως εἴχοντο τῆς ἀσκή- 
σεως 01,6 ᾿ 

ὁμόψυχος 132,94 
ὅμως 598,12. τῖ,106 
ὄνομα: δότε ὑμῶν τὰ ὀνόματα 

119, 16 ὀνόματα ΠΟΠΊΪΠΘΒ 
κάμνειν αὐτὸν πρὸς τρία ὀνό- 
ματα 1920, 15 αὖ βογίρδιύ Ον- 
ΤΊ] 5 δου. ἀθ6 5. Επίην- 
τηΐο ἢ. 38 πρὸς τὸ χορτασθῆ- 
ναι δέκα ὀνόματα Δοί. 5. 
ΟΠγὶϑῦ. Ρ. 13,4 οἵ. Η. ὅτο- 
τἰὰ5 δα ΑΡροΟϑ!. πὶ 4 περιεῖ- 
λεν τὸ ὄνομα (Ν᾿ πήοτ!) ΤΟΎ, 
1. 8 ποιηΐηϑι Β58ηΟΓΟΥ ΤΩ 
Ἰύθιηαπ6 ορίβοορὶ δ ἀυοἢῖθ- 
Ῥίϑοορὶ ᾿ῃῦθυ τη ΐββϑυ γϑοὶ- 
ταῦθα ἴῃ αἰρύγομο θοοὶθ- 
δία βου θαηΐαγ: ἀρ θαυ 
ὩΟΙΊΘΗ 51 ατιῖδ ΡΥΟΡΘΥ Π86- 
τ ϑίη δαύ ᾿πμαϊρηϊαύθιῃ 6χ- 
ΟΠ ϊοαα. οὔτε ἀνα- 
φέρω τὸ ὄνομα αὐτοῦ 107, 
11 ὀνόματι ΠΟΙΊΪΗΪ ΡΥΟΡΤΙΟ 
Ῥιδοροηΐζαν δῦ, ὅ. 00, 18. 
06, {. 10. 14, 14 οοὖ. ροϑί- 
ῬΡοπίσαν τ0, 50. 129,3. γῶγῸ 
τοὔνομα ἰ᾿ἰΐθτη ΡΥΔΘΡοβί τὴ 
12. 2... 120. 11. 4 0) 1, 97,9} 

ὄντως {1)9}»»70:.16.. 92.111. 
114,90 

ὀπίσω: ὕπαγε ὀπίσω μου 68,1 
κατεδίωκεν ὁ. αὐτῶν θ8, 29 

ὅπλον 192,4 
ὅπου σύ, καὶ ἡμεῖς 60, 14 

ὅπου ὁ Ῥήβας ἐστὶ ποτα- 
μός 129, 28 ὅπου ἐκελεύσθη 
μένει 120, 28 ὅπου ἐπόνει 
127, 2 ο. οοῃΐϊ. ὅπου ἂν εὕρῃ 
8, 16 οὐπ) ἄν οὐ ἰπᾶϊΐο. 
ὅπου ἂν ἔγνω τύ,91 

ὅπως ο6. οοπΐ. ρΡἰθυατηατιθ 
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Δ ΟΥΙΒΌΪ Ροηϊύαν 56, 29, 65, Τ. 
69, 14. 19, 3 4]. φαϊπηρ τιν 
που 5 εὔχεσθαι Τ2, 18, 100, 
18, 112,19, 129,10 ἀποστέλ- 
λειν 106,16 παρακαλεῖν Τῖ, 
20 ἀξιοῦν θῦ, 1 ὅπως μή 19,ῦ 

ὁρᾶν: ὁρῶντες 119,6 τῶν 
ὁρώντων 81,2 ὁρῶντας 117,0 
εἶδον 112, 29 ἴδωμεν 1192, 80. 
195,25 ἰδεῖν 119, 298 ἰδών 
110,06. 111.12... 185: 98 ἴδόν- 
τες 604,12, 111,25 ἑώρακα 
περὶ αὐτοῦ 100,2 θαυμάσια 
ἑωρακέναι ἐν τῷ ἀνδρί 118.1 
ὥςπερ θεοφορούμενον αὐτὸν 
ὁρᾶσθαι 102,39 τῷ σχήματι 
ὡς ἀγροῖκον ὁρᾶσθαι 18, 96 
ὁρᾶν ὅτι 10, 26. 100,2 ο. 
ρᾶγύϊο, 69, 16. 81. 94, 96. 
104,16... ἕ 112. 6..-185..98 

ὀργή 114,28 ἃ]. 
ὀργίζεσθαι: ὀργισθῆναι τῦ,96 
ὀργυιά 111,1 
τῇ ὀρέξει τῆς καρδίας 91, 29 
ὀρθοδόξου πίστεως 128, 4 
ὀρθός: σεμνὸν βίον καὶ ὀρθό- 

τατον 109,10 
ὀρθοῦν: τὰς τρίχας ὀρθωθῆ- 

ναι 81,8 
ὀρθρινὰ (Βογϑιὴ οδ ΠΟΙ Ϊ 81) 

εὐχόμενος 9, 21 
ὁρκίζουσα ἔλεγεν 11, 18 
ὁρμᾶν: ὥρμησε πρὸς τὸν ἐπί- 

σκοπον 108, 7. 26 ὁρμήσας 
εἰσέρχεται 12, 18 

ὄρνεον 19, ὃ 
ὄρος 9, ὃ οθύ. 
ὀρύγειν 111,0{.15 ὀρύξας τἴ,29 
ὄρυγμα τ, 98 
ὅς: ἀφ᾽ οὗ, ἐν οἷς. παρ᾽ ὅ α. 

ὈΥΔΘΡΟΒ. 
ὁσάκις 6Υ, 14 
ὅσιος: τοῦ ὁσίου πατρός 954,1 

γέροντος δῦ, 21 τοῦ ὁσιωτά- 
του πατρός δῦ, 8 τῶν ὁσίων 
πράξεων δῦ, 8 ὀρ. ἐδούλευ- 
σεν τῷ κυρίῳ ὁσίως 190,29 
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ὅσος, δῦ; 99.. τόρ» Σύ κὩ9. 
οὔ; 4:.86,.15:..11:7..88; 901 119, 
Ὁ} 129.25 

ὅἄςπερ:, 54,.4.: ΘΟ Ν18....79. 
20, 1Ο7..Χ 98; 399. 19. 01529:99, 
189, 4. 140,16 

ὄσπριον θῦ, 8. .91,4. 9, 16. 
104, 21. 91 

ὀστέον 110,26. 29. 117,2. 4 
ὀστοῦν 110,80. 117,2. 128,1. 
290. 6. τὰ ὁστὰ 128. 99 

ὀστιάριος 120,17 
ὅςτις: μαθόντες ὅ τι ζΖητεῖ- 

ται 69,230 ῬΙῸ ΙΏΘ61Ὸ ΤγΥο]ᾶ- 
(πο εἷς ἐξ αὐτῶν ὅςτις 18,17 
δεσμὸς ὅςτις 90, 11 ἀδελφὴν 
ἥτις 199, 18 51. ποπϑιὴ 56}- 
θη δτη δαϊπηρ ὅςτις ἀπο- 
λυθείς 18, 24 οἵτινες διηγή- 
σαντο ἡμῖν 118,06 ὅντινα ἰᾶτο 
116, 8 ἐξ ὅτου 134,26 

ὄστρακον τῦ, 29 
ὅταν 6. οοὨΐ. 89. ὅ:11.12,.14, 

20, 91,11. 129,19 οοῦ. 5616] 
ο. ᾿παϊο. ὅταν αὐτὸν ἠσφα- 
λίσατο 12, ὃ 

ὅτε ὁ. Ἰηᾶῖο, δὴ, ΤῊ ΊΟΥΤ 69, 
51... Δ Ὁ τὸ ΘΝ". ὅτε 
πράξῃ 89, 11 γεωργὸς ὅτε 
ἀλοήσῃ 81, 28 

ὅτι ΒΘΙΏΡΘΥ ἴὉγ6 δηΐθ οἵἃ- 
Π]οη θη αἰγθοΐδιη ῬοΟΩἰ ΓΙ’ 
14, 8. τῷ, 29 οοί. ἱπηριῦαν 
πΘΥΌΪ5. ἀκούειν ἀπαγγέλλειν 
γινώσκειν ἐγκαλεῖν εἰδέναι 
θαυμάζειν νοεῖν νομίζειν ὁρᾶν 
ποίϑ Ὀ1Π1πι6 ἔσχον ἐν τῇ καρ- 
δίᾳ μου. ὅτι 109,22 ὅτιπερ 
10ῦ, 91 

οὐ οἵ, 1η8. ΦὙΔΙΉΙΩ. ΟΞ. 
οὐδέ 88,22, 114,18. 117, 18. 

180. 22. 182, 15 οὐδ᾽ αὖ πά- 
λιν 191,11 βαθρίιβ οὔτε 

οὐδείς 157,8. 189,6 οὐδενί 
180, 2 οὐδέν 97,11 ἃ]. 

οὐδέποτε Τό, 18, 189,4 
οὐδέπω ὕὅϑ8,10 
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οὔπω 18,25. 110,18 ; 
οὔτε ρῥζῇὸ οὐδέ Ροῃὶ 580]θὔ. 

οὔτε ὅλως 04, 17 510 ὅ8, 98. 
94,10 ορού. οὐ μόνον --- ἀλλ᾽ 
οὔτε 100, 8 

οὕτως: εὗρον οὕ. 118, 91 κα- 
θὼς---οὕ. 111,11. 112,28 οὕ. 

᾿ τοῦτο ἐποίησα 60 ΘΟΏΒΙΠΪΟ 
101, 1 

ὀφείλειν ὁ. ἰηΐ, τὸ, 31. 91,10. 
92, 29. 184,10 ὥφελον κρύ- 
πτεῖιν 184,10 

ὀφθαλμιᾶν: ἣν ὀφθαλμιάσας 

ὀφθαλμός 118, 9 ορί. 
ὄφις 14, 1. 8 
ὀχλεῖν: ὀχλοῦσί μοι θῦ, 2 

ὥχλουν αὐτῷ 18, 11 ὀχλού- 
μενος ὑπὸ τοῦ δαίμονος 68,11 

ὄχλος 118,19. 91. ὙΕ10} 10 
τὰς ὄψεις ἐνεκαλύπτοντο 119, 

18 ἐνταῖς ὄ. θεασάμενοςδ8,10 

πάθος 82, 8 ἃ]. 
παιδάριον 19,9. 98,11 
παιδείαν καὶ νουθεσίαν κυ- 

ρίου 8, 12 δεινὴν παιδείαν 
ἐπαιδεύθη 122, 90 

παιδεύειν: ἐπαίδευσεν αὐτὸν 
τὰ γράμματα 8, 10 δεινὴν 
παιδείαν ἐπαιδεύθη 199,90 
ῬαμΐγΘ παιδεύει αὐτὸν εἰς 
τοὺς ὀφθαλμούς 198, 21 παι- 
δευθέντα εἰς ἀρρωστίαν 129, 
28 ὁ θεόςσε ἐπαίδευσεν 197,11 

παίδευσις τῶν γραμμάτων 
ὅδ,71 

παιδίον ὅ9,.12.Σ 1 ΚΑΝΝ 
παιδίον δουλάριον 118,9 

παῖς 9, 16 ορύ. παῖδες 56 Υ11 
61,24. 608,4 ἐκπαιδόθεν 8,19 

παλαίειν: παλαῖσαι 82, 19΄ 
πάλιν 107, 21 4]. πάλιν λαβεῖν 

ΥΘΟΌΡΘΥαΣΘ 12, 14 
πάνδεινος 109,10 
πάντοτε 64,28. 80, 20. 92,29 ἃ]. 
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πάνυ ὅ8, 90 ἃΡ. 5ΈΡ6:1. 18,12 
παπᾶς (ρτοβουίου 199, 98) 

140,12 
πάππος 100, 1 
παρά ὁ. ρΘῃρί. ἱπηρΊῚ ὑπ} π|ΘΥ- 

Ὀ15 ἀκούειν δῦ, 9. ὅ6, 24. 61, 
28. 62,29. 65,8. 94,25. 110, 

“96, 184,22 λαμβάνειν δῖ, 21. 
65, 15.. 82.114. 101.19..-}8, 
14, 181, 1.10 παρὰ θεοῦ δε- 
ξάμενος 11,4 παρ᾽ ἐμοῦ ζη- 
τεῖτε 1, 20 αἰτεῖν παρ᾽ αὐὖ- 
τοῦ 84, 1 παθεῖν παρά τινος 
86, 11 ραββίτιῖβ νουθετεῖσθαι 
δῖ, 82 ἐδιδάσκετοϑϑ8, 12 προε- 
σημαίνετο 59, 394 ὠφελεῖσθαι 
61, 19 κελευσθείς 62, 11.114, 
4 ἀλιφῆναι 62, 325 εὐλογηθείς 
τ0,26 ἠγαπᾶτο 11,28 ἠκούε- 
το 119,8 π. τοῦ θεοῦ δοθείς 
199,18 οὔτὴῇ αδίϊιο ΤηΟΥΘ 
πιούθσθ δῦ, 18. 64, ὅ. τό, 29. 
ἜΠΟΣ, 141 159: 199). 39. 
180, 34. 188, 1 ὁ. δ06. π. τὸ 
θέλημα τοῦ θεοῦ 89, 236 παρ᾽ 
ὃ δεῖ φρονεῖν 106, 38 π. μίαν 
ἰουῦῖο ἀποαπθ αἴθ 19,14 

παραγγελία 906,19 
παραγγέλλειν: παρήγτγειλέ 

μοι μὴ εἰπεῖν 140, 18 
παράγειν: ἐκ τοῦ μὴ ὄντος 

εἰς τὸ εἶναι τὸν κόσμον παρ- 
αγαγών 8, 6 παρήγαγεν 
ἡμᾶς 88, 19 

παραγίνεται ἐν τῇ μονῇ 12,18 
παραδείσου ἐξεβλήθη 91, 1 
παραδιδόναι: παρέδωκεν 78, 

20 παρέδωκαν 114,38 παρ- 
εδόθη 14, 21 

παράδοσις 11ῦ, 4. 140, 80 
παραίνεσις 117, 26. 140,21 
παραινεῖν: παρήνει αὐτούς 

([οτὺ αὐτοῖς) τ0,6 
παραιτεῖσθαι: παρῃτεῖτο 6], 

90 παραιτούμενος 69, 28 π. 
τὰς χειροτονίας 11, 14 παραι- 
τήσαντο (510) ἐσθίειν 91, 22 

161 

παρακαλεῖν: παρακαλοῦσιν 
αὐτὸν ἀπελθεῖν 69, 30 παρε- 
κάλει τὸν Ὑπάτιον ἰάσεως 
τυχεῖν 14, 1 παρεκάλεσεν 
τὸν καλόγηρον ἵνα δῷ 69,9 
οἵ, τ0, 4 παρεκλήθη ρΡτθοΐ- 
Ὀτι85 ορὑθιηροθιδαῖῦ 1920, 14 
ἵνα παρακληθῇ ὁ θεὸς δέ- 
ξασθαι 14, 299 ἃ]. 

παράκλησις ΡΙΘΟΘΒ 10], 8. 
116,8 

παρακρατεῖν ϑιυδίθηΐετο ἄλ- 
λου παρακρατοῦντος τὴν χεῖ- 
ρα αὐτοῦ 1806, 29 

παρακύπτειν 14,9 
παραλαβεῖν 189,4 παραλαβών 

109, 11 παρελήφθησαν 8ῦ,29 
παραλείπειν: παραλελειμμέ- 

να ὅρ,7 
παραλλαξία ἀραϊαίϊο (β5γη. 

παραπληξία 121, 9) παραλ- 
λαξίαν εἶχεν εἰς τὰς φρένας 
120,6 

παραλύειν: παρελύθη ὑπὸ 
δαίμονος 608, 22, 34 ἀπὸ βρον- 
τῆς 80, 81 παραλελυμένους 
ἀπὸ δαιμόνων 80, 29 

παραλυτικός 112,9 
παράλυτος θ8, 21 
παραμένειν 110,29 τῇ νη- 

στείᾳ 101, 34 τῇ ἐκκλησίᾳ 61, 
6 παραμεῖναι 11,295 παραμεί- 
νας 81,25 οΓ.115,28.110,8 ἃ]. 

παραμυθεῖσθαι Ρ8885. παρε- 
μυθεῖτο 112, 4 

παραμυθία 67,10. 129,16 
παράνομος ἀπάτη 114,26 
παραπληξία τηθη[15 191,9 
παρασαλεύειν: πλέον τι 

παρασαλεῦσαι τῶν συνταγέν- 
τῶν δῦ,91 

παρασιωπᾶν 64, 18 
παράστασις 97, 
παρατιθέναι τηθ64. παρέθετο 

12,10 παρέθεντο 9,21 
παραχωρεῖν τινι 68, 15. 18 
παρεῖναι: παρόντων 107, 26 

11 
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παρόντας 18, 16 παροῦσιν 
18, 39 μαρτυρῆσαι πάρεστιν 
Ἰϊοθῦ 806, ὃ 

παρεκτὸς τῆς λειτουργίας 120, 
Φῇ π. τῆς ψαλμῳδίας 121,8 

παρέρχεσθαι: πάντα τὰ τοῦ 
κόσμου παρέρχεται 89, 9 

παρέχειν: παρέχω σοι τὸν 
ἄρτον 120, 12 τοῦ θεοῦ παρ- 
έχοντος (Βῖη6 οὈϊΘοίο) 69, ὦ 
τῶ, 28 τοῦ, θεοῦ παρέχοντος 
τὴν ὑγείαν 72, 82 παρεῖχον 
106, 32 παράσχῃ. δ, 22, 10ῦ, 
20 8]. 

παρθένος 110,17 
παριέναι: παριὼν διὰ τοῦ 

μοναστηρίου δῦ, 11 παριοῦσα 
θ΄, 28 παριόντων αὐτῶν 118, 
25 χρόνου δὲ παριόντος (οἴ, 
αὐπῃ. οὐ). 191,19 

παριστάναι: παραστῆσαι 140, 
2ὃ παραστήσωμεν 88, ὅ παρ- 
εστάναι 158,9 παραστῇ 89,21 
παρεστις 109, 28. 111, 2, 
ΠΕΡ, μον παρ- 
εστηκύώς 187,9 

παροξύνειν: παρωξύνθησαν 
πρὸς ἀλλήλους Θὅ, 18 

παροξυσμός Τ0, 1 
παροργίζειν: τὸν ποιητὴν τοῦ 

σαββάτου παρωργίζετε 91,1 
παρώργισαν τὸν θεόν 9Ί, 20 

παρουσία τοῦ κυρίου 94,10 
παροχή 600, 28 
παρρησία: μετὰ παρρησίας 

Οῦ,1 παρρησίᾳ 121, 24 πθ- 
πἶϑ, ἰθΘγΘ ρυθοδηάὶ, αδ 
ἄθυβ δϑοθίῖβ. οοποθαϊ οἱ 
5. ΤΏΘΟΘο5. Ρ. 201 ρα. εἶχον 
μικρὰν τότε παρρησίαν 18, 2 

πᾶς: πάντες οἱ πλούσιοι θῦ,0 
πάντες οἱ πτωχοί 82, 10 πάν- 
τὰς τοὺς ἰλλουστρίους θῦ, 9 
πᾶσαν τὴν τοῦ μονάζοντος 
ἀρετὴν 600,80 πάντα τὰ 
τοῦ κόσμου 89, ὃ ἃ]. πάσῃ 
ἀρετῇ 61, 18 παντὶ ξένῳ 10, 
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20 πάντα πόνον ϑ8ῦ, 91 πᾶς 
ὑψηλοκάρδιος 128, 19 οθί. 
δι ὈθοΙαΐθ πάντες μὲν --- τινὲς 
δέ ὕ8, 259 ὑπὲρ πάντας 61,6 
ἐπὶ πάντων 100, 12 διὰ παν- ᾿ 
τός 08,16 παρὰ πᾶσι τύ, 29 
πάντες Θῦ, 32 πάντας 61, 1Ὁ 
1δι υ ἴθι. 9. Ὁ 810 ΝΙΝ 
δῦ, 18. 80,6 πάντων ὩΘαΪΙ. 
89,. 94. τὸ πᾶν ΤΙ 1ϑεΥτα 
πάντα δῦ, 17 οἱ πάντες 120,22 
τῶν πάντων 01, 18, 120, 260 
τοὺς πάντας 18ῦ,6 

πάσχα: τοῦ ἁγίου πάσχα 99,10 
ἐν τῷ ἁ.π. 18,10. 14,10. 99,11 

πάσχειν: τοῖς πάσχουσι συν- 
ἔπασχεν 11], 28. 112, ὃ πα- 
θεῖν παρά τινος 86,11 

πατήρ 98, 26 οοῦ. {{π|ὰ5 Πο- 
ὨΟΥῚ5 108, 14. 122, 10. 15. 24. 
90 8]. οἱ ἅγιοι πατέρες 9ῦ, 14 
τῶν ἃ. π. 84, 2. 9ῦ,10 

πατρικῇ ὑπακοῇ 604, 18 
πατρίς 98, “..60, 82 
παύειν: παύσῃ Τί, 21 τηρᾶ. 

ῬΓῸ δοίϊπο μόλις ἠδυνήθη- 
μεν παύσασθαι αὐτοὺς ἐκ 
τούτου 198, 2 

πείθειν 109, 21 ἔπειθεν 10, 16 
ἐπείθετο αὐτῷ 121, 21 πέ- 
πεισο 120, 10. 140,6 διὰ τῶν 
πραγμάτων ἐπείσθημεν ὅθ, ὃ 
τὸ μὴ πεισθῆναι 94,19 πει- 
σθεὶς τούτοις τοῖς λόγοις 2,12 

πεῖνα δῦ, 18 
πεινᾶν θῦ, 1 8]. 
πεῖρα: μανθάνειν ἐξ αὐτῆς 

τῆς πείρας 84, 2 
πειράζοντες αὐτόν 110,17 

πειράσαντες 100, 17 ῬΟΥΤῸ 
64,6. 67, 94. 84,4 

πειρᾶσθαι: ἐπειρᾶτο φονεύειν 
ἢ 

πειρασμός 180, 11 θλίψεων 
καὶ πειρασμῶν 84,8 

πειρατήριον 89, 29 
τὸ ἘΠΛΟΤΟΥ τοῦ αἰῶνος 87, ὃ 

"ἐξ τ ανδωυαριανδι σὐρεαλι ρον ιδῆ 
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πέμπειν θῦ, Ὁ οθοί. 
πέμπτος 88,16 
πένεσθαι: ἐνίοτε ἐπενούμεθα 

88, 934 ᾿ποθυύαμη πα ἃ 
πενεῖν ἀφο αύπτῃ απο ἐἰ6- 
βίαν Ἡδθνοῆϊπι οἵ, Το- 
Ὀθοκίαρ γῃθη}. Ρ. 146 δῃ 6χ 
πενοῦν, πηᾶθ δοίτιτη πενὼω- 
θείς οἹ᾿πΊ ἔθυθαῦιαν ἴῃ Μο- 
ΠΔΠΟῚ τηομποϑῦ. 4959: Ποὺ 
ῬΤΟΌΔΌΙ 5 

πένης 66, 50 ορί. 
πενθεῖν τὰς ἁμαρτίας 81,6 
πενιχρός 62,14 
πενταετία 69,21 

β . περᾶν: πῶς περάσῃ τὸ πέλα- 
γος τοῦ αἰῶνος τούτου 87, 8 
ὅπως μετὰ καλοῦ περάσωμεν 
τὸν αἰῶνα τοῦτον 112, 19 
ἰγαΐοθυθ περάσας ἐν Χαλκη- 
δόνι 06,14 ἤδη μέλλων πε- 
ρᾶν (ΟΠεϊοθάομθ Βνυζϑη- 
{ἰὰτ) 111,80 

περί ὁ. ρροῃηρί. τὰ π. αὐτοῦ 
8,20 τὰ π. τούτου 109, 1 
δαϊπηρῖθαν πιο 5. ἀκούειν 
ΟἹ, 1: ΘΒ ΟΣ ΔΕ 91, 
194. 1. 20. 28. 120, 91 ἐξηγεῖ- 
σθαι 119, 8 διηγεῖσθαι 58,1 
εὔχεσθαι 82, 19. 122, 22, 1206, 
11 λέγειν 14,8. 88,1. 125, 8. 
129. 20 λαλεῖν 1006, 94. 1017, 9 
παρακαλοῦντος τὸν ἅγιον π. 
τοῦ ἰδίου υἱοῦ 115,22 οἰηθῇπ. 
ἑαυτοῦ εἶναί τι 198, 985 διάτα- 
ξαιϊπ. τοῦ οἴκου 121,19 περὶ οὗ 
φέρεται 138, ὃ μαθὼν π. τοῦ 
ἁγίου 12,8 ἐγκαλεῖν π. τῶν 
παιδαρίων 19, 9 ἀνταποδύ- 
σώμεν π. πάντων 88,16 αὐτῷ 
μέλει π. ἡμῶν 90, 10 ἑώρακα 
π. αὐτοῦ 106, 2 ἐφρόντιζε π. 
τούτου 109, 18 ο. δοοαδαύ. 
σπουδὴν ἣν ἔχεις π. τὰς συν- 
τυχίας 54,6 

περιάγων ἐν σαρκί οὔτ πἰ- 
ποιοὺ 199, 94 
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περιαιρεῖν φογδᾶρτο περιεῖ- 
λεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ 101,1. Τ 

περιβόητος 112,2 
περιγίνεσθαι δέκα ἀνδρῶν 

116,1 κακῶν 90, 19 περιγέ- 
νησθε τῶν παθῶν 87,11 

περιεργάζεσθαι: περιεργα- 
σθείς 14, 14 1ἴτ6 πΘΏΘΠΟΙΪ5 
ἰρηρίαϊαξ (οἴ. περίεργος) 
περιεργασθεὶς ὑπό. τινος διὰ 
φθόνον 127, 22 

περιεργία ἱποδηίξαίίο Ιἰρἃ- 
ἴτω ἦν δὲ ὁ δαίμων ἀπὸ 
περιεργίας δεινῆς 81,15 

περίεργος τηᾶριι περίεργός 
τις 98, 10 περιέργοις ἀνδρά- 
σιν 190, ὃ τοὺς τὰ περίεργα 
ποιήσαντας τηϑ] 6 ῇοϊ! 8δῖιο- 
ἴοτοϑβ 1294, 94 πάντα τὰ περί- 
εργά σου ᾿ἰηβίγατηθηΐδ, τηδ- 
ϑ1οδ 81,26 οὗ Αοἵ. ἀρ. χτχ 19 

περίλυπος 716,11. 197,14 
οἱ πέριξ χωρικοί 60, 238 τοὺς 

πέριξ τόπους 10ῦ, 18 
περιπατεῖν: νήθουσά τε πε- 

ριεπάτει 180,10 οὐ γὰρ ἠδύ- 
νατο περιπατεῖν 118, 25 εἰς 
τὰς ἀταξίας τοῦ βίου πε- 
“ριεπάτει 102, 7 5.167 
116,6 

περιπίπτειν: πειρασμοῖς πε- 
ριπέσωμεν 89, 14 διωγμοῖς 
89,20 κινδύνοις 118, 90 

περιπλέκειν: περιεπλάκη 
112. 92 ᾿ 

περιποιεῖν τηθᾶ. περιποιού- 
μενος 84, 28 

περισπᾶν: ἐπιθυμίαι περι- 
σπῶσιν αὐτόν 839,14 αἱ μέ- 
ριμναι περισπῶσι τὴν διά- 
νοιᾶν ἡμῶν 183, 384 οὗτοι 
περισπῶσιν τὸν νοῦν ἀπὸ 
τοῦ θεοῦ 18ῦ, 19 περισπώ- 
μενον εἰς πραγματείας 84,21 

περιστέλλειν: περισταλεὶς 
ἀπέδρα οὐσου!ίαθ 56. οὗ 
Θιαβὶῦ 124, 20 
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περιτρέχειν: κουβάριον περι- 
τρέχον θύ, ΤΌ 

περιχαρής 19. Ὁ 
ΠΤ Ον δ. ἔπηξεν καλύβην 

600, 9 
πηδᾶν: ἐπήδα ἐκ τῆς τῆς 81,1 
πηλός: μετὰ πηλοῦ χρίεσθαι 

18,18 τὰ πηλὰ τοῦ χειμῶνος 
66, 91 

πιάζειν οδροιδ ἕνα πιάσας 
ὃ, 19 οἵ. ραθηϊθηίία Ῥο6]8ὰ- 
ϑίδθ Ῥ. 6, 28 ἐκτείνας τὴν 
χεῖρά μου ἐπίασα αὐτήν (6ο- 
᾿πτ 811) 

πικρός 84, 9. 10 πικρᾶς δυσω- 
δίας 124, 6 π. θανάτου 120,6 

πίνειν: ἔπιεν 64, 11. 19 ἴτη- 
Ροιδί. πίε 64, 11 πιεῖν 84, 15 

πίπτειν: ἔπεσον ἐπὶ πρόσω- 
πον 609, 26 πεσοῦσα εἰς τοὺς 
πόδας αὐτοῦ 118,16 

πιστεύειν τῷ θεῷ 56, 20. 
111. 238. 118, 4. 186, 17 εἰς 
αὐτόν (ἄθαπι) 102. 22 εἷς 
τὴν χάριν τοῦ θεοῦ, 180, 18 

πίστις 80, 9 οθ΄. ἔλεγεν πίστει 
609, ὅ πίστει δεξάμενος 64,19 

πιστὸν ἄνδρα 57, 18 οθί. 
πλαγιάζειν 60,1 
πλαζόμενος εἰς “ἀτοπίας 

115,29 
πλανᾶσθαι ρο᾽γαγ0121,20.80. 
ἀπὸ πλάνης εἰδωλικῆς 109,9 
πλάσσειν: ὁ καὶ σὲ πλάσας 

80,6 
πλειστάκις 6, 1: 68. 11: 

64,231. 109,21, 195; 29. ἃ]. 
πλεῖστοι γάρ εἰσι 71, 11 
πλείων: πλείους ἑκατὸν πό- 

λεις 198, 28 τοὺς πλείους 
158, 2 πλείονας ἀδελφούς 
18, 10 πλέον δῦ, 81. ΟΥ, 1. 
111, ὃ πλεῖον 89, 238 μετὰ 
πλείω ἔτη 1], 8 

πλεονεξία 191,9 
πλευρά 10,12 
πληγάτος βδποῖὶαβ 64, 90 
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πληγή 118,25. 195,94 
πλῆθος μοναχῶν 108, 91 
πληθύνειν: ἐπλήθυνεν 18,9. 
πλήρης 80, 11 οοἷ. πλήρης 

τῶν δακρύων 1929, 238 πληρε- 
στάτην εἰδωλομανίαν 109, 17 

πληροῦν: τὸ ἐμὸν ἐπλήρωσα 
180, 192. ὡς πληροῦσθαι τὸ 
γεγραμμένον 104, 80 πεπλη- 
ρωμένος τῆς χάριτος 19, 11 
ἐπληρώθη κατανύξεως 111,0 
ἐπληρώθη ἡ γραφή 119, 18 
οἵ, 10,19. 128, ὃ ἐπληρώθη 
εἷς ἐνιαυτός 126,5 πληρω- 
θέντων τῶν τριῶν ἐτῶν 100,. 
21. ΤΟΊ, 22. πληρωθῆναι ὦφε- 
λείας 560,15 πληρωθείσης τῆς. 
ὑπηρεσίας 194, ὃ 

πληροφορεῖν: ὡς πληροφο- 
ρηθῆναι (Ρ) τὴν γραφήν 10, 24. 

πλησιάζειν: ἐπλησίασεν αὖ- 
τῷ ὁ δαίμων 116,21 

πλησίον ἴῃ Ῥτοχίτηο οἰγοῦῖα 
9,29, τό,1ὅ τὸ ἀποστολεῖον'" 
τὸ πλησίον 109, 27 π. αὐτοῦ 
66:17 π. τῆς μονῆς Τί, 12. 
81, 80. 118,29, 118, 18 τοῦ 
ἀποστολείου 1192, 28 τῆς πό- 
λεως 10, 95 

πλοῖον 118,98 
πλούσιος Θὔ, 7 
πλοῦτος δῦ, 18 
πλύτης 120, 11 
πνεῦμα: ἁγίου πνεύματος 

111, 185 οοἱ. ἀπέδωκεν τὸ 
π. 1285, 6 οὐΐδιη ἀδϑιηο ὑπὸ 
δεινοῦ π. ἐνοχλούμενον 81,14 

πνευματικός: πόθῳ πν. ὅ6, 
11 τραπέζης πν. 0, 14. 96, 
1 τὰ πν. 91,9 ζῆλον πν. 82. 
20 ᾧδαῖς πν. 98, 80 πν. χο- 
ροῖς 141,8 πνευματικός ἴϑυ- 
ταἰάτιϑ βᾶ, 11 

ποδάριον Ἴ16, θΩ 
ποθεῖν: ποθήσασαι ἰδεῖν 112, 

28 ποθήσας αὐτήν 128,19 
οἱ ποθοῦντες τοῦ μαθεῖν 82, 
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Ὁ ἣν ποθῶν τὸν θεόν 110, 
ἘΡΧᾺ {Ὁ Ἵ}} 5 
ποθεινός δῦ,6 
πόθεν 106, Ὁ. 121,11. 124,11 

ποθέν 121,11 
πόθος οὶ ὅ8, 14 ἐάν τις δεθῇ 

π. γυναικείῳ ἢ γνησίου φίλου 
8ῦ, 22 πόθῳ κινούμενος 111, 
21. 120,9 π. ἔχων εἰς τὰς 
θείας γραφάς 102, 94 8]. 

ποιεῖν: τέκνα ποιῆσαι 84,16 
ποιεῖ (ἀ61τ|5) μεθ᾽ ἡμῶν τὸ 
ἔλεος αὐτοῦ δῦ, 19 τούτῳ 
ποιήσωμεν ἔλεος 102, 20 ἐλε- 
ἡμοσύνας π. 104,12 ἐποίει 
ἑκατὸν ψαλμούς 9ῦ, 34 τὸν 
σταυρὸν π. 68, 8 φόνους 
π. 98, 21 ἕλκη ἐποίησεν 
δεινά ἴ6 οοπίγτεαχιύ 190, 24 
τὶ ποιῆσαι ἔχω εἰς σέ 101,18 
εὐχὴν π., π. εἰρήνην οἵ. ποτ- 
ΒΟΥ οΘητι5 τοὺς πάντας 
ἀφανεῖς ἐποίησεν 91,12 ἀσθε- 
νῆ αὐτὸν ἐπ. 94, 11 ἐποίουν 
ἕνα πληγάτον 64, 2 ἐμὲ ὁ 
θεὸς σωματοφύλακα ἐπ. 72, 22 
ἀριροῦΐ Δα ούαν ρᾶγύϊο. 
Οὗ. δᾶῃ. 8. Ῥρὶαρίδθ ὕ, 4 
ΡῬ. ϑῦ ἑβδομάδας ποιοῦντες 
120, 28 ποιήσαντος αὐτόθι 
χρόνον ὀλίγον 129, 15. 516 
121,9, 192. ΘΑ. 7 0.519: 
21 οὑμ ἰηΐ. ποιεῖν αὐτὸν 
ψάλλειν 89, 82 ἐποίει αὐτὸν 
ἀλιφῆναι 69, 25 5᾽. 69, 14. 
80. 12, 82 ἃ]. οατῃ ἵνα οὐ 
ΘΟὨΪ. ποιεῖτε ἵνα χειροτονῶν- 
ται 11, 14 ἐγγράφως ποιῶ 
ο. ἰηἴ, 12,20 τηρᾷ. τὴν σύν- 
ταξιν ποιησάμενος δῦ, 92 τὴν 
ἐξήγησιν δὃ, 8 σφραγῖδα 67,2 

τὸν ποιητὴν τοῦ σαββάτου 
90, 96 ν 

ποιμαίνειν πρόβατα 59, 9ῦ. 
21 ποιμάνας 186, 4 

ποιμήν: ἐν τοῖς ποιμέσι 59,29 
ΠΟΙ ΠΤ τοῖον 119, 20 

10ῦ 

ποίμνιον 180, ὃ 
ποῖος: ποίων δωρεῶν κατα- 

ξιοῖ 50,250 θαυμάζοντες ποῖος 
ἀνὴρ γέγονεν ὅδ, 21 ἃ]. δα- 
ἰθοῦπο δᾶαροηϊῖα ποῖον 
καλόν ἐστι τὸ ἀνθίστασθαι 
84, 4 

πολεμεῖς τὸ γένος τῶν ἀνθρώ- 
πὼν 14,394 (ἀθ:15) πολεμήσῃ 
τοὺς πολεμοῦντας αὐτόν 69, 
16 πολεμηθεὶς ὑπό 04,9 Δ]. 

τὸν πόλεμον ἐκεῖνον ὈΘΙ] ΤῊ 
οατὴ αἀδθιηοηῖθτι5 οὐ [10 ]- 
αἰπῖθτβ οοσθημάπτη 08,19 οἵ, 
64,10. 20 114 ἐπερχομένου πο- 
λέμου 68, 24 πόλεμος σατανι- 
κὸς ἢ ἀνθρώπινος 86, 4 αφού. 

πολιτεία αἰΐίαο ταῖϊο 50, 19. 
88, 4. ΟἹ, 21 οθύ. 

πολιτεύεσθαι: πολιτευσάμε- 
νος τί, 10 

πολλάκις 68,10. 118,19. 114, 
18. οϑύ. 

πολύς: πολλοὺς τῶν χωρικῶν 
114, 1 μετὰ πολὺν χρόνον 
114,12 πολὺ τῶν ἀγγέλων 
βελτίους 87, 18 πολλὰ παρε- 
'κάλουν αὐτόν 10ῦ, 20 ἐπὶ 
πολύ Θῦ, 90. 69, 21 ἃ]. 

πονεῖν 110,81 
πονηρός 90, 21 σοί. 
πόνῳ ψυχῆς 84, 1. 98, 91 τοὺς 

πόνους τῶν' ἀρετῶν 121,18 4]. 
πορθεῖν: πορθῆσαι 198, 21 

πορθηθῆναι 199,8 πεπόρθητο 
ΟΌδοϑδτιβ ουαῦ ἃ ἀδθιη οηΐο 
191, 98 

πόρον ἐποίησεν (τὸ ἕλκος) 
129,8 

πόσος 80,29. 81, ὃ ορύ. πόσον 
ἔχω ὑπομεῖναι 98,117 

πότε 8,15. 14, 98 οθύ. 
ποτέ 80,80. 118,22 4]. ἰηϊ- 

(ἴο βϑηϊθηζίαδθ 81,11. 110, 
11. 34299.5.9 

ποτήριον οἴνου θ4, 14 
ποῦ: εἰδιὶὺς ποῦ εἰσιν 18, 34 
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ποῦ αὐτὸν ἀπάγετε 82, 19 
ποῦ ἀπέρχῃ 180, 8 οθί. 

πού: εἴ που εὑρέθη ὅϑ8, 18 
μόνος ποὺ ἀπιέναι 89, 992 ἃ]. 

πούς 61, 217 οοὐ. 
πρᾶγμα: τὸ π. τὸ τῶν Ὀλυμ- 

πίων 109,11 δίκης αὐτῷ εἰς 
π. γενομένης Θῦ, 17 χρεία 
ἐστὶν εἰς τὸ π. Θῦ, 98 εἰς τὸ 
πρ. βοηθήσας 66,8 ἐν τοῖς 
τοῦ βίου π. διάγων 111, 5 διὰ 
τῶν π. ἐπείσθημεν 56, 7 ἐὰν 
ἀποθάνῃ ἐν τῇ μονῇ, τὰ 
π. αὐτοῦ λαβεῖν ἔχει ἡ μονὴ 
ἷἰΘ θοπϑ 72,192 

εἰς πραγματείαν ἦλθες τοῦ 
ο. 1ηἢ, 81,17 περισπώμενον 
εἰς πραγματείας 84, 99 

πραιδεύειν τοὺς τόπους ΟἹ, 
12 τὰ ἐμὰ πραιδεύεις 102,1 
πραιϊιδευθέντες 64, 38. θῦ, 1 

πραιϊιπόσιτος: ὁ οὖν κουβι- 
κουλάριος (ΥΥΌΪΟΙ 5) γενό- 
μενος πραϊπόσιτος τῇ, ἰθ6 
ῬΥδΘρΡοϑίθϑ ΒΘ ΟΣ ΘΌΡ ΘΟ] 
ἘΠῚ 1]τιδύτ 5, ἀΘ αὰϑ αϊρὩΐ- 
ἰαῖθ οἵ, ΟἸΤΠπθοᾶ. νι 8 οὰπὶ 
οοτήτη. Ο Οὐ οἵ. ὕ. τα Ρ. 8256. 

πρᾶξις: τῶν ὁσίων αὐτοῦ πρά- 
ξεων δῦ,9 

πράττειν 60,22, ΤΙ, ὃ δοί. 
πρεσβεία ἰηἰογοθϑθίο ὧν 

(ἀρ οβύο]! ον τη) ταῖς π. ἐλεη- 
θῶμεν 67,4 διὰ τῆς π. τῶν 
ἁγίων 101, 11 διὰ τῆς π. τοῦ 
ἁγίου 101, 3 ταῖς π. πάν- 
τῶν τῶν ἁγίων 198,18 

ὁ πρεσβεύων ἰπύργΡρυθ 5101, 
πρεσβυτέριον αϊρη 885 ΡΥ65- 

Ὀνίου πρεσβυτερίου κατη- 
ξιώθη 18, 18, 111,98 

πρεσβύτερος 589,80, 78, 90. 
19. 1:.-.111,16; 195; 14 

πρησώριον: δύο πρησώρια 
ὁλοσηρικῶν 118,24 }γ76880- 
γα οἵ. Ατητηΐδηιιβ Μϑ1ο. 
ΧΧΥΠΙΙ 4, 19 “βο ] α15. Ῥ.Θ8- 
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ΒΟΙ5. πορϑίθϑ 'πῸ6 ηἰθηΐο 
διτη Ὀΐρτιδ, 1 Πρ οηο Θχρὶο- 
ταῦ Βρίηθδίθβ πἀδὺ. ἸΘοῦ, 
Ῥ. 198 

πρὶν ἀναχωρήσῃ ἔνθεν, ἔγνω- 
μεν 69,6 πρὶν ἢ γὰρ τοῦ 
ἐπινεῦσαι 111,4 ἀπρ]ίοξ 
βύσα οὔθ. οοη 88, 

πρό ΒΘΙΡΘΙ ὕθυραβ ἰησϊοεῦ: 
50, 24. τῦ, 28 οθί. 

προαιρεῖσθαι: μηδὲν ποιή- 
σας ὧν προήρητο 1069, 8: 
προῃρημένου ἀθλῆσαι 109, 8. 

προάστειον θ6, 2, 19 
προασφαλιζώμεθα 64,6 
πρόβατον 114, ὃ βόσκειν πρό- 

βατα 9, 28. 21 ἐν σχήματε 
προβάτων 182,16 ἀ6. Ποτηΐ- 
πῖρτι5 ἀϊούθτη ὅ9,25. 108,24. 

προβλέπει «τὸν στέφανον 89, 
24 τὰς ἐκβάσεις προέβλεπε. 
108, 2 

προδηλοῦν Τ1ΟΤ, 98 
προδιδῶ ἰπᾶ. ρτδθβ. 12, 21 
προερχομένου τοῦ βασιλέως. 

᾽ 

προετοιμασία τοῦ ἀντιχρί- 
στου 114,19 

πρόθεσιν ἔχων 8, 21 
προθυμία 62, 11. 16, 28 ἃ]. 
τὸ πρόθυμον 4, προθύμως 

68, 1 ὁθύ. 
πρόθυρον 76,10. 11,14 
προϊέναι: προϊών 18, 16. 25. 
102, 26 

προΐστάναι: προἵστατο τοῦ 
ἀδικουμένου 6, 10 

προκαθίζειν ρΡΥΔΘΡΙάΘΥΘ προ- 
καθίσαντος τοῦ ὑπάρχου 108, 
20 ἴῃ 5646 ραν ἢ 8}} ΘΟ - 
Ἰοοᾶτθ προκαθίζουσιν αὐτὸν 
ἐν τῷ θρόνῳ 10, 28 

προκομίζειν τηοχίαπμ οἵς- 
ἔθυγΘ οἱ προκομίζοντες 187, 
1 ἀδελφὸν προκομισθέντα. 
180, 28 

προκοπή 96, 6 τοῦ σκοποῦ 

“ρα ΟΣ 



ἸΝΌΘΕΧ ΨΕΒΒΟΕΥ͂Μ 161 

αὐτοῦ εἰς πρ. ἐληλυθότος (6 Χ 
6Ρ. ῬΒΠΙΡΡ. ᾿ 192) ὅ9,8 

προκόπτειν: ποιεῖ αὐτὸν προ- 
κόψαι 89, 18 τοῦ πάθους προ- 
κόπτοντος Β.. 18 

προκρίνειν: προκρίνωσιϑ6, 22 
προλέγειν: προείπαμεν δ7, 2 
πρόξενος: ἀγαθῶν πρόξενος 

90, 19 πολλῶν κακῶν π. τὸ 
18 πολλῶν π. {τοῦ 9ῦ, 
Β0α οὗ δάῃ. οΥἵῦ. 

προοδεύειν: τῶν προοδευ- 
σάντων ἁγίων πατέρων 84,1 

προορατικός 108,1 
ὁ προπάτωρ ἡμῶν 91, 1Ὁ 
προπέμπειν: προέπεμψεν 

66, 4 
πρός 50] δοοιι5. τϑοὶρὶΐ 

τὰ π. τὴν χρείαν 64, 80 τῶν 
π. ζωήν 6Θῖ, 19. 68, 7. 10, 28. 
11,11. 88, 10 οἵ, 91,4 νουθε- 
τεῖν π. ὠφέλειαν δῖ, 4 ἐπε- 
τίμησεν π. διόρθωσιν 108, 
2΄ χαρακτῆρα π. μίμησιν 
158, 19 ἤνεγκαν π. τὸ θε- 
ραπευθῆναι 110, 324 οοτη- 
Ρδιαύοηϊ ϑβουτιῦ: κάμνειν 
πρὸς (ὡς ΡῚὴ τρία ὀνόματα 
120, 195 1΄Θ αὖ ἸΔΌοΥδηα0 
ὀθείασοῦ οατ ἰγὶθτι8 ΕΪΤῚΒ 
ἱκανός εἰμι πρὸς ἐλάχιστον 
δοῦλον τοῦ θεοῦ 193, 28 τὴν 
ἀγάπην τὴν π. θεόν 87, 8 
ἀγάπην εἶχεν π. τοὺς ἀδελ- 
φούς 121,6 ἀναλύων π. τὸν 
κύριον δῦ, 30 ἀναλῦσαι π. τὸν 
θεόν 9ῦ, 1 λέγει π. αὐτούς 
66:19. 12,21. 74. , 83. {7 92. 
19,18. 81, 24 ἀναβοᾶν π. τὸν 
θεόν 13, 22. 108, 2 ἐβόα 960, 4 
ἀπῆλθε π. αὐτόν 61, 8 εἰσ- 
ἦλθε π. τὸν δοῦλον 61, 1 ἣλ- 
θον π. αὐτόν 61,6 4]. ἤγα- 
γεν π. τὸν ἅγιον 12, 8 π. τὸν 
θεὸν δοκίμους 140, 21 ἃ]. 

προσάγειν 191,14 τῷ θεῷ 
188, ὃ 

προσεῖναι: τὴν προσοῦσαν 
αὐτοῖς (ϑ' γτ᾽5) δασύτηταθῦ,24 

προσένεξις: ἐν τῇ θείᾳ προσ- 
ενέξει 13, 22 16 Ποβίϊδθ οὉ- 
Ἰαϊΐϊο προσφορά οἵ, ρδθηΐ- 
ἰθηζί Ῥρὶαρίδθ Ρ. 6, 2 

προσέρχεσθαι τοῖς ἁγίοις 
μυστηρίοις 1292, 9. 16 προσ- 
ἤρχοντο τῷ ἁγίῳ 197,17 προσ- 
ελθὼν εἶπεν 60, 18 

προσευχή 11,24. 98,24 
προσεύχεσθαι: προσευξαμέ- 

νου 11ῦ, 20 
προσέχειν: προσέχων τῷ 

θεὼ 184, 80 ἑαυτῷ προσέχει 
194,8 προσέχετε αὐτῷ 192,14 
προσέχετε ἑαυτοῖς (-τοὺς ΡΥ) 
186, 12 ἑαυτῷ προσεῖχεν Τῦ,8 
πρόσσχωμεν ἑαυτοῖς (-τοὺς 
) 153. 90-.-.5}: 

προσημαίνειν: 
σημαίνετο 99, 94 

ἐν προσθήκῃ δῦ, 91 
προσκαλεῖν τηθᾷ. προσκαλε- 

σάμενος ἰατρόν 116, 25 
προσκαρτερεῖν Τ]1, 324. 
ἘΠ), 94 
πρόσκεινται τῷ θεῷ 60, 89 
προσκλαίοντες 69,18 
προσκολλᾶσθαι αὐτῷ 00, 88. 

61, 8 ἃ]. ἐὰν δὲ προσκολλᾶ-. 
σαι 188,1 προσκολλοῦ 189, 2 
προσκολληθήσεσθε 192, 22 

προσκρούειν τῷ θεῷ 917,21. 
10, 12 

προσκυνῶν καὶ δεόμενος 128, 
2 δένδρον 109,10 

προσλαμβάνειν τηθα. φίλον 
192,25 

προσπίπτειν ΒῈΡΡΙΟΔΥΘ 
προσπίπτουσα αὐτῷ 67, 25 
προσέπεσε τοῖς ποσὶν τοῦ 
ἡγουμένου 61, 21 ἃ]. 

προσποιεῖσθαι: οὐ π. ὁοη- 
ἰθηοθ οὔτε ὕβριν οὔτε 
πεῖναν προσποιούμεθα 8ῦ, 1 

προσπορίζειν ζωήν 88, 28 

αὐτῷ προε- 
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προστάττειν: προσετάγη 
190. 97 

προστιθέναι: τηθᾶ. προσετί- 
θεντο αὐτοῖς 68, 12 προσε- 
τέθη τούτοις 600, 9 πρὸς τοὺς 
ἁγίους πατέρας 157,12 

προστρέχειν 604, 29 αὐτῷ 
“ἢ 

προσφάτως 62,29 
προσφέρειν καρποφορίαν 78, 

Ὁ προσφέρει ἀπαρχὴν τῷ κυ- 
ρίῳ 81, 29 πουθῦτῃ υἱύπα]θ 
(ο΄. προσένεξις προσφορά) 
κυβέρνησιν 91, 1 νουθεσίας 
121,21 οἱ προσφέροντες (86- 
δ,᾽ούα τ) 101,4 

προσφορά οΟὈΪαίΐο Πορβίϊδ6 
ἴῃ τηΐϊϑϑϑ, Πα! πτη (οἵ, προσ- 
ένεξις) ἀναφέρεσθαι ἐν τῇ 
προσφορᾷ 107, 2 ἀ6 τῷ οἵ. 
ὄνομα 

προσχαρίζεσθαι: οὐδὲν 
προσκεχαρίσμεθα 131,9 

πρόσωπον: ἐκ τοῦ προσώπου 
ἐφαίνετο 18, 16. 19, 29 εἰς 
πρόσωπον θῇ, 9. 108,6 

πρότερος 110,26 
προτιθέναι τη64. πάντα προ- 

εθέμην παθεῖν 107, 14. 
προτρέπειν τηθα. προετρέ- 

ψατό με 06, 14 προτρεψάμε- 
νος ἦρεν αὐτόν 59, 80 

προφάσει τοῦ ἀποτάξασθαι 
ΘΒ ΤΟ ΟὟ 65. 15 

προφασίζεσθαι: ἀρρωστίαν 
προφασισάμενος 109,1 

προφθάνειν: προέφθασεν αὖ- 
τόν 128, 24 

τὸ πρώην 199,9 
πρωθύπνια (Βοήδτη ὀδηοηΐ- 

ὁ81η) εὐχόμενος 90, 29 
πρωΐ: εἰς τὸ πρωΐ ροπίτ!α!θ 

τηϑὴ6 97, 29 
πρῶτος: εἰς τὸν πρῶτόν μου 

τόπον 14, 21 χείρονα τῶν 
πρώτων ααϑιὴ δηῦθδ 102,10 
πρῶτον δηΐθε 122, 14 πρῶ- 

τον μὲν --- ἔπειτα δέ 817, 2 
πρῶτον --- δεύτερον κτλ. 88,2 

πταίειν: πταίσωμεν 10ῦ, 12 
πτωχός Θῦ, 1 οθί. 
πυκνότερον ἔγραφεν 112,25 
ευλχών: “ἐν τῷ “π. 62. 11, 18 

ἔξω τοῦ π. 91, ὃ 
πυνθάνεσθαι 108, ὃ 
πῦρ 124.18 ἰαράξδ 60,11 ἐν 

πυρὶ καὶ μαχαίρᾳ 89, 29 
πυρέττειν: πυρέξας 62, 80 
πύρινος 7, 1ῦ 
πυρός 91,4 
πυρώδης πόθος 181,16 
πώρωσις ργδροαπταίο (ΟΟΥΡ. 

1055. δῦ, τὶ 420, 65) πώρω- 
σις δεινοτάτη 84, 20 

πῶς: πῶς τολμήσωμεν 92, 20 
μάθετε πῶς εὐαρεστεῖται ὁ 
θεός δὅϊ, 9 5190 60, 4 οοηΐ. 
ΒΟΥ. μεριμνὼν πῶς ἀρέσῃ 
89,35: ἴ8..84.:2.. 87. 8.588, 
δ οθύ. εὑρίσκεσθαι πῶς αὐτοῦ 
ἐπιμελήσασθαι 129, {ὦ 

ῥάβδος 98,19. 125,.5 
ῥᾳδίως πραιδεύειν 61, 12 ῥᾳ- 

δίως οὐ οἵ. πθρδίίο 
ῥᾳθυμία 188, 24 
ῥαίνειν: ῥᾶνον ἐν τῷ οἴκῳ 

καὶ εἰς τοὺς ἵππους 114,1 
᾿ δάκος (ῥάκκος ΡΥ) 194,14 
ῥάπτης 120,11 
ῥῆμα 106,16 
ῥίπτειν: ἔρριψεν 194, 22 μα- 

στίξαντες ἔρριψαν αὐτόν 195, 
292 ἐρριμμένους ἐν τῇ ὁδῷ 62, 
14 ῥιφείς 14, 20 

ῥογεύειν: ῥογεύσωμεν 18,6 
ῥοῖζος 190,18 
ῥοπή: 11, 11 
ῥυπαρία 14,25. Τί, 14 : 
ῥῶσιν ἔλαβε παρὰ θεοῦ 82,14 

σάββατον 90, 24 σάββατα τη- 
ροῦντες 90, 28 

σαθρός: σαθρότερον 121,12 



᾿ 
᾿ 

᾿ 

᾿ 

ΙΝΏΘΕΧ ΨΕΒΒΟΒΥΜ 1609 

σάκκος: γεμίσας σάκκους 18, 6 
σάκκον ἐνδύσας αὐτὸν (ἀδ6- 
τη ΘΟ Τη) χειρίδας μὴ ἔχον- 
τα 101,19 οἵ, 91---24 

σαρκίον 123,1 
σάρξ: σὺν τῇ σαρκὶ τὸ ὀστοῦν 

129, ὅ τὰς σάρκας 118,10 
ἕως ἐσμὲν ἐν τῇ σαρκὶ ταύτῃ 
10ῦ, 11 φαινομένης ἀναπαύ- 
σεὼς τῇ σαρκί 84,11 

σατανικός 86, 4. 194, 16: 
σείειν τὰ φραγέλλια 64,26 
τῶν σεληνιαζομένων 129,21 
σεμνὸν βίον.ὔ6,.22....:1099:9: 

118, ὃ σεμνὸν τὸ λέγειν 106, 
9ὅ κελλίον πάνυ σεμνότατον 
18, 12 σεμνῶς διάγων 64,4 
βιοῦντες 110, 81 

σεμνότης 898, 22 
σεπτός 157,25 
σημαίνειν: ἐσημάναμεν 191, 

11 σημάνω (οἷ. Ρ. 1χΧ) ὅ6, 11 
σημεῖον τηϊϊαλίατη ἐλθὼν 

τρία σημεῖα 06,16 ἀπῆλθεν 
τρία σ. 117,29 ὁδευσάντων 
δύο ἢ τρία σ. 180,21 ὡς 
ἀπὸ σ. δεκαπέντε 119, 97 8]. 

σημειοῦσθαι: ἐσημειώσατο 
τὴν ἡμέραν 107,21 

σήμερον 68, 230. 110, 18 τῆς 
σήμερον 16, 14 

σήπειν: σεσηπίύώς 96, 99 σεση- 
πότα ἔχοντα τὸν πόδα 110,28 

σήῆς: βρωθῶσιν ὑπὸ σητῶν 
110, 

σίδηρος: σίδηρα παἰποα]α ἔρυ- 
το 8 129.1 

σινδόνη 110,8 
σινδιύν ᾿ἰηΐθατῃ 187, 28 
σῖτος θῦ, ὅ; 18; 8. 81,29 4]. 
σκάμνος Βοδιηηππη) σκάμνον 

μέγαν ἐπάρας 116,12 οἵ, ΡΗο- 
{1π516χΧ.590,14(ὅ 1485) σκίμ- 
πους: κράββατος ἢ σκάμνος 
Μϑαγβῖτιβ 1θχ. οὙὉ. ὅ04 

σκάπτειν: ἀμπέλους σκάψαι 
..120,14 

σκεῦος σφαιροειδές 194, 19 
σκηνή 60,91 
σκληροκοιλιᾶν 64,11 
σκολιάσαι εἰς τὴν πίστιν 100,9 
σκολιόν τι 86,4 
σκοπός 59,8 
σκορπίζειν 101], 28 ἐσκορπί- 

σθησαν 196,7 
σκότος 88,11 
σκρινιάριος τῶν ἐπάρχων 

117, 18 βου  ΠΙ ΑΥΟΒ 566 15 6Χ- 
οΘΙϑαθ 16 ρυδϑίθοι ρταθῖο- 
το πηϑτηοταῦ ΟἼΤΠΘοα. χε ὃ, 

σκρινίον Βογϊηΐτπτη 118, ὅ οἵ. 
ΜΘΌΣΒΙ 5 16Χ. ΡΥ. 519 

σκυλμός 108, 8 
σκῦλον 89,18 
σκώληξ 18,10 ἐβρώθη ὑπὸ 

σκωλήκων 18,4 
σολοικισμός: σφάλματα ἐν 

σολοικισμοῖς 50, 8 
ἡ σορὸς τοῦ 'Ρουφίνου 66,20 

ἐν σορῷ λιθίνῃ 181, 24 τὴν 
σορόν 188, 8 

ἐν σοφίᾳ κοσμικῇ ὅθ, 4 
σπανία 104,92 
σπαργανοῦν: λαβὼν τρεῖς 

φασκίας ἐσπαργάνωσεν αὐὖ- 
τόν 81,6 

σπείρειν 61, 9 ἔσπειραν Θ0, 29 
σπέρματα ἐσθίοντες 91, 28 
σπεύδειν 194, 2 ἔσπευσα γνω- 

ρίσαι δῦ, Ὁ 
σπήλαιον 66, 15 
σπλαγχνιζόμενος ἐπ᾽ αὐτῷ 

121, 29 εἰς 102,17 ἐσπλαγχνί- 
σθη εἰς 128,11 

σπόρος 62, 18. 88, 28 
σπουδάζειν εἰς τὰς ἐκκλησίας 

90, 34 εἰς τὸ ἔργον 109, 18 
6. ἱπῆπηὶς. 5, 2. 56, 28. 82. 
104, 8. 110, 98 

σπουδαῖος: φίλοις καὶ τοῖς 
σ. ὅ7, 11 σ. εἰς τὴν ἀρετήν 
66,8 σοφὲ. σπουδαίως δακρύων 
δ1, 98 σ. ἐφιλοκάλει 102, 24 

σπουδὴ 584,6 δορί. 



1το 

σπυρίς 61,10 
σταβλιστήῆς 118, 81 
στάβλος 118,29 [68,8 
σταυρός 86, 28 τὸν στ. ποιεῖν 
σταυροῦν: ἐσταυρωμένος ἣν 

ἴω ἀθο ἀραϊίαβ αὖ ΡΤῸ 60 
ρΘηύθυ τηουύθηη ραίθυθῦαν 
109, 6 ὄντως ἐκεῖνοι ἐσταυρω- 
μένοι εἰσίν 10ῦ, 19 

στάχυας ἔτιλλον 90, 34 ἐτρώ- 
γετε 90, 271 

στέγειν 68,9 
στενάζων 18,22. 108,1 ἐστέ- 

ναξεν {1,0 
στενούμενοι 120,18 
στερεοῦν: αὐτὸν ἐστερέωσεν 

θ8, 28, 80, 80 
στερρῶς 67,6 
στέφανος 89,24 τοῦ στ. τῆς 

πίστεως ΤΊ, 4 στ. πασῶν τῶν 
ἀρετῶν 98,6 

στεφανοῦν: 
90,1 

στηρίζειν: ἐστηριζόμεθα 1960, 
29 

στεφανωθῆναι 

στοιχεῖον: τοῦ ἢ Ἔστι 
δῦ, 96 

στόμα 714, 8. 9 οορί. 
τὰς στράτας 18,6 
στρατεία τ]ὰ 118,9 
στρατευόμενος σκρινιάριος 

τῶν ἐπάρχων 117,18 
στρατηλάτης τηδρΊδύοα τηΐ- 

᾿ἰὔπατη (οἵ, Ζοβίτητιβ 1998, 856.) 
σ. τῆς ἀνατολῆς 100,20 Ζωά- 
τνῆς ὁ κόμης, ὃς καὶ σ. ἔμελλε 
γίνεσθαι 81, 12 

στρατιώτης 60,12 4]. 
στρέφειν: ἐστράφη ἡ διάνοια 

αὐτοῦ 198,21 
στρηνιᾶν: στρηνιῶντα ἀπὸ 

εὐφρασίας 60,17 ὅταν στρη- 
νιᾷ (τὸ σῶμα) 91,11 

στρώσας κλίνην 62, 21 
συγγενής βθ6γπῈὸ Μομδχὶὶ 

18, 160 ἰρϑβὶ Μομαχίο δαΐ 
ῬΑ ΟΧ βούτιᾶ β'θηἶ{π8 
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συγγινώσκειν: συνέγνω 118, 
14 

διὰ συγγραφῶν δῦ:1 ἐντε- 
ταγμένα τῇ συγγραφῇ δῦ,19 

συγκαμνόντων τῶν ἀδελφῶν 
18,1 

συγκλᾶν: συγκλῶσα ἑαυτήν 
οοπουγαδία, 110, 1Ὁ 

συγκληρονόμος ὅθ, 82 
συγκροτεῖν: συνεκροτοῦντο 

μοναστήρια 10,18 συνεκρο- 
τήθη σύνοδος 107, 16 καὶ 
πάνυ αὐτὸν συνεκρότει 6111- 
ἀϊθηπαάθπτη οαταῦρεΐ 18, 117 

συγκυρία δῦ,16 
συγχωρεῖν αὐτὸν ταῦτα ποι- 

εἶν 195,15 μὴ συγχωρήσῃς 
τοῦτο 108, 8. σ. γενέσθαι 108, 
19 ὁ κύριος συνεχώρησεν αὖ- 
τῷ 116,14 

συλλαμβάνειν 117,10 
συμβαίνειν: κἂν συμβῇ 158.96 

τοῖς συμβαίνουσιν ἡμῖν 89, 9 
αὐτῷ συνέβη 121,25 

συμβουλεύει σοι 188, 4 
συμπαθὴς πρὸς πάντας 11,21 
συμπαρεῖναι: ἄγγελον συμ- 

παρόντα 104, 18 
συμπάσχειν αὐτῷ 127, 24 

τοῖς πάσχουσι συ ἐπασχεν 
1,98. 

“τί συμφέρει ἡμῖν 68, 29 
συμφωνεῖν: τὰ ἔργα συμ- 

φωνῇ τοῖς λόγοις 1532, 19 
συνεφώνησαν κωλῦσαι αὐτόν 
108, 239 

σύν: ὁ σὺν αὐτῷ 68,24, 69,29. 
114, 28. 180,11 τὰς σάρκας 
σ. τῶ ὀφθαλμῷ 118,10 σ. 
τῇ σαρκὶ τὸ ὀστοῦν 129, ὅ 
σ. αὐτοῖς ἐστι παιδίον ὅ9, 11 
γενέσθαι σ. αὐτοῖς μοναχοὺς 
τριάκοντα 1], 28 κατοικήσῃ 
σ. αὐτοῖς 88, 29 

συνάγειν: ἵνα συνάξω 129, 4 
συνήγαγεν 192, 2 συνάγε- 
σθαι 104, 28 συναχθῆναι 61, 
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10. 11, 99, 10, 95 συναχθέν- 
ἕεξ 69:90. 119,.9 

συναγωνίζεσθαι: συναγωνί- 
σασθέ μοι 108, 296 

συναντᾶν: συναντήσῃ 86,4 
συναποστέλλειν: συναπέ- 

στειλεν αὐτῷ ἀδελφόν 124,24 
συναυλίζεσθαι: μετὰ τῶν 

ἁγίων συναυλισθῆναι 186, 22 
σύνδουλος 19,106. 118, 12 
συνεθίζειν: συνήθισα οἰκεῖν 

66,19 
συνειδέναι: συνειδὼς μὲν 

πολλὰ παραλελειμμένα δῦ, Τ 
ὑπὸ τοῦ συνειδότος πληττό- 
μενος Ττῦ, 19 

συνεργεῖν: θεοῦ συνεργοῦν- 
τος αὐτῷ 62,21 τῆς χάριτος 
συνεργούσης ὅθ, 19 ἃ. 

συνέρχεσθαι: συνήρχοντο 
ἐκεῖ 1920, 2380 συνήρχετο αὐ- 
τοῖς εἰς τὰ ἀθέμιτα 195, 91 

σύνεσις 106,20. 118, 6 γνοὺς 
ἀπὸ συνέσεως 110, 14 

συνετός 68, 15. 102, 29, 106, 
16. 182,26 

συνεύχεσθαι: συνήυξατο Θῦ, 
26 συνευξάμενος 70,26. τῦ,11 

συνεχῆ γεγόνασι μοναστήρια 
10,16 συνεχῶς τ0,20.96,8. 24 

συνήθης 5, 95 
συνιστάναι: συνεστηκέναι 

Πυτηθτη 6586 τὸ σῶμα εἶχεν 
συνεστηκός 9ῦ, 29 ἦν τῷ 
σώματι πάνυ συνεστηκιώς 
190; 15 

συνοδεύειν: συνώδευσεν αὐ- 
τοῖς 9, ὃ τὸν συνοδεύοντά 
μοι Χριστόν 180,7 

συνοδία 187,18 
συνοδοιπόρος 59, 20 
ἡ σύνοδος ΕΡΒοδίηδ 107,16 
συνοικῶν περιέργοις ἀνδρά- 

σιν 120, ὅ συνῴκησαν μετ᾽ 
ἀλλήλων 111,18 

τὸ σύνολον 117,14. 186,2 
συντατγή 199,1 

111 

σύνταξις δῦ, 99 
συντάττειν: συντάξας ὡς ἐν 

βιβλίῳ δῦ, 1Ὁ τῷ συντάξαντι 
δῦ, 28 τῶν συνταγέντων δῦ, 
81 τοῦ συντάξαντος (αὐτάν 
δ0, 2 τηθᾶ. συντάξασθαι ρΡ8ο- 
ἔπτη ἴδοουο 128,81 τῷ θεῷ 
117, 28. 128, 285 ὰδ1]6 ἀΐσοουθ. 
(οἵ. Του ἔπι δα ΟΠμδυϊί.. 
111 ρΡ. 291 1,.) συνταξάμενος. 
τῷ πρεσβυτέρῳ 61, 2 

συντρίβειν 116, 8 συντρίψας. 
124, 21 καρδίαν συντετριμμέ-- 
νὴν 182,90 

σύντρομος 128,18 
συντυγχάνειν: δι᾽ αὐτῆς. 

(τῆς θυρίδος) συντυγχάνων 
ὠφέλει τοὺς παρόντας 179, 1’ 
γυναικὶ οὐ συνετύγχανεν 110, 
21 συνέτυχεν αὐτῷ 6ῦ, 26. 
19, 6 τοιούτῳ ἀνδρὶ συντυ- 
χεῖν 81, 22 

συντυχίαν παροχῆς θ6, 98. 
τὰς συντυχίας τῶν ἁγίων 
84, 6 ἀπῆλθον εἰς συντυχίαν᾽ 
10,1 εἰς σ. ἐλθεῖν 1006, 6 

σύρειν ἐπὶ κακίᾳ 90, 18 
συσσήμου χάριν 64, 96 
συστατικά 186,1 ΄ῖ6 Ὃοπ- 
τηθηείοῖαθ {οτγὰθ᾽ ΟοτΡ.. 
ΘΊΟΒ8. α΄. τι 10, 10 

συχνάζειν πρός 118, 4 
σφαιροειδής: ὡς σκεῦος σφ.. 

σφάλλειν: σφαλῆναι ΡΘΟΟΔΥΙΘ: 
98, 11 

σφάλμα 50,8 
σφόδρα 60, 88 οθύ. 
σφοδρός: ὄμβρου σφοδροτά- 

του 180, 20 σφοδρῶς 114,8 
σφοδρότης 108,1 
σφραγίζειν: σφραγίσας ἑαυ- 

τόν βίρυιο οὐποὶβ ἕδοίο 69,. 
94, 180, 11 ἐσφράγισεν αὐὖ- 
τήν 11,16 σοί. 

τὴν σφραγῖδα ποιήσαντος. 
80, 36 τὴν σφραγῖδα τοῦ Χρι.. 
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στοῦ 82, 6. 99,22 4]. σφρα- 
γῖδα ποιησάμενος ΘΓ, 2 

σφῦρα 116,90 
σχεδόν 69, 82 
σχήματι ἢ λόγοις 182,18 ἐν 

σχ. προβάτων 152, 16 ἐπὶ 
σχήματι τοῦ Χριστοῦ 121,14 
πιοϑυϊηθηύατη ἐν σχ. λαμπρῷ 
14,19 σχ. βασιλικῷ 91,1 

σχολαστικός ΠοΙηο [ἰ{{6γ8- 
[8 ὅδ, 9. 108,.8ὃ. 109, 9: 
110, ὃ. 118, 4 8]. 

σώζειν ψυχάς δ7,20 ἔσωσεν 
118,21 σώσῃ 18ῦ, 6 σῶσαι 
τὴν ἑαυτοῦ γαμετήν 111,14 

οὐ σώζου: 18, 28 οοί. 
σῶμα 80, 94 οθύ. 
σωματικῶν ὀδυνῶν 92,8 
σωματοφύλαξ 12, 22 
σωρεύειν: σωρεύσας 14,11 
σωφρονεῖν: ἀνέστη σωφρο- 

᾿ νοῦσα 5886 τηθη 5 110, 18 
σωφροσύνη 81, ὃ οθΐ. 

τάγμα ἀγγελικόν 806, 29 
ταλαιπωρεῖν 88, 24 
τάξις: μένει ἐν τῇ τάξει αὐὖ- 

τοῦ 120, 28 
ταπεινοφρονεῖ 92,14.21.111, 

10 ταπεινοφρονήσει ΘΥ7, ὃ 
ταπεινοφροσύνη 61, 17, 68, 

Ἐκ θ.. 98,,.0,,,.121.195: ΤΡΌΣΊ ἿΒ 
παπείνωσις θῦ, 324 διὰ τῆς 

ἐμῆς ταπεινώσεως ὅ7,26 πρὸς 
τὴν ταπείνωσίν μου 90,11 

ταραχὴ τοῦ ἀέρος 180,16 
πάττειν: εἰς τοῦτο τεταγμένοι 

εἰσίν 120, 15 ἔταξέν με ὁ θεὸς 
ἀφηγεῖσθαι 108, 98 

παχέως 69,18 
ἐν τάχει 89,16 
τε: ἐμειδίων εὐπρόθυμοί τε 

ἐγίνοντο 102,8 Ρώμης ᾿Ασίας 
τε καὶ Θεσσαλονίκης 119, 1 
ἀηἰτ0 ποτιδ6 βθηύθηζδθ Ρο- 

Ο ἯΪῸΥ] σχολαστικός τε ὦν δ8,9 

αὐτός τε ἣν 8, 15 ἀνεγίνω- 
σκέν τε ὁ ἅγιος Ὑπάτιος 102. 
28 νήθουσά τε περιεπάτει 
1890, 10 ὅσα τε -- ὅσα τε -- 
ὅσα τε 6, 22 τε --- καί ἴθ Υ 
ἸορΊ αν ΘΤ, 1. 68,14. 10, 2 

τεῖχος ἄρρηκτον 98, Ὁ 
τεκνία ποθ. 110, 28. 186, 9. 
159, 234 

τέκνον τ|οο. 10, 28 τέκνα τιοο. 
51, ὕ. 16,.16. ὁδοί. 

τέκτων δΊ,6 
τελέσας τὸν βίον 190, 80 
τελείας ἡλικίας 64, 8 ἐν τελείᾳ 

καρδίᾳ 112,20. 189, 10 
τελειοῦσθαι πηοΥἹ] 82, 9. 199, 

11 τῶν τελειουμένων ἀδελ- 
φῶν τῦ, {1 τελειοῦσαι 140, 6 
ἐτελειώθη 69, 8. 11, 8. {1,10 
τελειωθῆναι 186, 24 τελειω- 
θείς 140,7 ᾿ 

τελευταίας ἡμέρας 105, 18 
τελευτᾶν 81,18. 28, 120,1 
πρὸ τελευτῆς αὐτοῦ 10, 10 

ἄχρι τελευτῆς αὐτοῦ 81, 34 
ἕως τῆς τ. αὐτοῦ 9ῦ, 96 μετὰ 
ἐνιαυτὸν τῆς τ. τοῦ ὝὙ. 122,21 

τέλος ἀρηΐαπο 11ῦ, 25. 191, 
15 4]. εἰς τέλος 1106, 20. 126, 
28. 188, 11 ἐπὶ τέλει 102, 14 

τέρετρον 110,80 
πεσσαράκοντα 11, 24. 120, 

19,,126..1 
τεσσαρακοστή 19, 12. 9, 20 

ἡ ἁγία τεσσαρακοστή 99, 18 
τέταρτον 88,11. 110,10 
τετραετῆ χρόνον 110,10 
τὰς τέχνας 94,14 διὰ τέχνης 

94,12 
τεχνικῆς φιλοσοφίας 108, 1 
τεχνίτης 18,1 
τηλαυγῶς 188,26 
τηρεῖν: τὰ σάββατα τηροῦν- 

τες 90, 28 ἐτήρει Τά, 12 τη- 
ρήσας 14,4 τήρησον 104, 19 

τίκτειν: δι᾿ ὧν τίκτεται ἐπι- 
σκότωσις τῇ ψυχῇ 84,24 

ὰ αὶ τκξ.--ἀαδοβεβένυι" αιροι ρθε 
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τίλλειν 90,94 
τιμᾶν 6, 81 οθί. 
τιμῇ σε τιμήσω 194, 21 τιμὴν 

τῶν ἁτίων ὅ6,16 
τὸν τίμιον σταυρόν 69,8 
τινάσσειν: τινάξας αὐτά 

110,1 
τίς ἰηΐουτορ. τί ἐμοὶ καὶ σδέ; 

110, 18 οϑ. οἷδεν τί ἡμῖν 
συμφέρει 68, 39 ἐζήτουν τί- 
νος ἐστίν 118, 20 οοὖ. ΡῬΥῸ 
πότερος ΟἿ, 

τὶς ᾿παρῇ, ἄλλός τις 190, 8 ἃ]. 
ἄλλό τι 120,14 ἐξ ὧν τινες 
118,1 εὑρέθη τις γυνή 11, 
19 οτδθ βϑηῃξθηζίαρ ἰηϊϊο 
τινὲς γάρ 128, ὃ δύο τινὲς 
ἐξ αὐτῶν 118, 34 τινὲς ἀπὸ 
τῶν ἀδελφῶν 191,20 

τολμᾶν 18, 81 τολμήσωμεν 92, 
20 τολμήσω 19, 22 

τολμηρὸν ἡγησάμην δῦ, 82 
τόπος ἀφιδιάζων 606,29 ἐν ἰδιά- 

ζοντι τ. 8ὃ8, 16 ορῖ, ἣν αὐὖ- 
τοῦ ὁ τ. 08,16 τόπον διδό- 
ναι ὁράρτο 68, 19. 97,11 

τοσοῦτος: ἄλλοι τοσοῦτοι 180, 
14 τοσαύτην ἡσυχίαν 61, 29 
ρ΄. τοσοῦτον (ὡς ὁ. ἰπηΐ, 61, 
14, 66, 1. 11, 20. "18, 92. 66. 
ὥςτε 127, 29 ΘΈΡΘΙΟΥΘΙΏ 
βθηϊθη 8 τοβρίοιῦ τοσοῦ- 
τον ἤμην ἐνδεής ΤΌ, 80 

τότε 58,117. 11,1 οϑθῦ. 
τοῦ ὁ. τη, ἦλθον τοῦ ἐπηρεά- 

σαι 59,10 παρακαλεῖν αὐτὸν 
τοῦ νουθετεῖν 61, 24 ἵνα δῷ 
αὐτῷ κελλίον τοῦ ἡσυχάσαι 
609,10 ὑπακούει τοῦ ποιῆσαι 
89, 27 περιεῖλεν τοῦ μὴ ἀνα- 
φέρεσθαι 107, 2 οὐδεὶς ἐφαί- 
νετο τοῦ δέξασθαι ΠΘΙηΟ τιἰ- 
515 οϑῦ απὶ δοοϊρουοῦ 157, 8 

τραπέζης πνευματικῆς ὅθ, 14 
βασιλικῆς τρ. 91,29 τῶν ἐσθι- 
ὄντων τὴν τ. τοῦ βασιλέως 
91,24 

118 

τραῦμα 62,90. 118,28 ορῦ. 
τραυματίζειν: ἐτραυμάτισαν 

118:25 
τραυματικῶν ἢ χωλῶν 119,8. 
τράχηλος 714, 8. 98, 90 
τρεῖς 112, 21 τρία 117, 29 οού. 
τρέπειν: τραπῇ εἰς τὸ εὔξα- 

σθαι 68, 2ὅ εἰς τὰ εἴδωλα 
τραπέντων 91, 19 

τρέφειν δῦ, 2. 89, 11 ἃ]. 
τρέχειν 111,4 
τριὰς ἀδελφῶν 66,11 
τρίβος: βαδίζειν ἐπὶ τὴν ἀληθῆ 

τρ. 114,28 
τριβοῦνος τοῦ νουμέρου 60,19. 
τριδακτυλιαῖος: Ζώνης τρι- 

δακτυλιαίας (-λαίας ΡΥ) 124, 
14 οἵ. Τιοθθοκίθθ ΡΆΥΘΤΡ'. 
Ῥγγη. Ρ. 542---ὅδ0 

τρίμηνος 140,9 
τρίτη Ποῖα οδηοηίΐοδ ϑ9ῦ, 21 
τρίχινα ἐργαζόμενος 67, 10.. 
120, 1ῦ 

τρόμος: φόβον καὶ τρόμον 
105, 11. 186, 18 

τρόπος: μηχανῆς τρόπῳ θδ,. 
11 ἃ]. ὃν καὶ ὁ τρόπος ἀπέ- 
δειξεν 11,6 

τροφή Τύ,2 ἃ]. τὴν τροφὴν 

τῆς ἡμέρας 104, 80 
τρυμαλιά θ4, 24 
τρύχεσθαι πόνοις 126, 26 
τρώγειν στάχυας 90, 91 
τυγχάνειν βοηθείας 119, 2 ἰά-- 

σεως 14,16 τὸ τυχόν 191, 20: 
τύπος ἐκράτησεν 122,11 
τυφλός 112;.8.. 129;.19 

ὕβριζεν αὐτόν 108, 34 
ὕβρις 85, 18 οθρύ. 
τὴν ὑγείαν (ὑγίειαν Ῥὴ 72, 88 
ὑγιαίνειν 69,11 ὑγιάνῃ Τ2, 

18 ὑγιᾶναι 12, 25. 82, 16 
ἐκείνης ὑγιανάσης 196, 91 

ὑγιής 1160, 4. 195, 27, οϑί. ὑγιῆ 
62. 96. 115,11 
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ὕδωρ Τί, 12 οοῦ. ὕδατι 118,15 
υἱός 6ῦ, 20 ορί. 
ὑμνεῖν: ὑμνοῦντες 86, 80. 

102, 8 ὑμνῶμεν 89,6 
ὕμνος 89, 18. 98,.80 
ὑπάγειν: ὕπαγε 68,1. ὅ. 69, 

ΦὉ..109.98. 117 9 6.. 140.Ὁ 
ὑπακοή θ4,19 ἐν ὑπακοῇ ΟἹ, 

11 πατρικῇ ὑπακοῇ 64, 1ὃ 
ὑπακούειν αὐτῷ 108, 28 οὐὖ- 

τόν 13535,12 ὑπακούει τοῦ 
ποιῆσαι 89, 27 4080]. 120,4 

ὑπάρχειν: κἄν σοι ὀλίγον 
ὑπάρχῃ τύ, 24 ὑπῆρχον τότε 
μοναστήρια θ8, 24, 6556 νυ- 
θρότεροι ὑπῆρχον ὅδ, 19 
ὑπάρχων συνετός 6, 1 ἔν- 
τρομος 69, 29. 10,11. 88, 21. 
617.19 

ὥπαρχος ρτήϑδοίβθοίαβ αὐ] 
ΟΡΟΙ..101,.21:...108, 2... 929 
προκαθίσαντος τοῦ ὑ. 108, 21 

ὕπατος Χριστοῦ 104, 15 τοῦ 
ἀπὸ ὑπάτων 6ΘΧ 60Ώ8. οΤᾶ, 
12, 12 

ὑπενδιδόναι: μὴ ἀπιστήσαν- 
τες ὑπενδιῦμεν 69, 28 ὑπεν- 
δοὺς εἰς δίαιταν 9ῦ, 21 

ὧ πέρ ὁ. ρ,6η. εὔχου ὑπὲρ ἡμῶν 
506, Ὁ. 08, Ὁ ορύ. ἐποίησεν ὑ. 
αὐτοῦ. εὐχήν. 99. 91. 191,1 
ὑ. τῆς λειτουργίας ἐπεμε- 
λοῦντο Οὔ, 29 ὑ. εὐχῆς αὐτοῦ 
τῦ, Ὁ ὑ. αὐτῆς δίδωσιν 86, 25 
ὑ. τούτου εὐχαριστῆσαι 88,14 
ἀποθανεῖν ὑ. Χριστοῦ 108, 28 
τὸν ὑ. ἡμῶν σταυρόν 115,6 
ὕὑ. τοῦ δοῦναι λόγον ἀγανα- 
κτεῖ 128,91 ὁ. 860. ὑ. πάντας 
ΟἹ, 6. 121,16 ὑ. μίαν ἤσθιεν 
ἰουῦίο αἀαοαπθ αἷθ 9ῦ, 20 

ὑπερασπίζειν τῶν δούλων 
αὐτοῦ 64, 28. 99,20 

ὑπερβάλλεσθαι πάντας 61,1 
εἰς ὑπερβολήν 190, 971 
ὑπερθέσεις ἐποίει 90, 19 
ὑπηρεσία 09, ὃ ὑ. τῆς ψυχῆς 

« 91,4 ἑστηκότος εἰς τὴν ὕ. 
124, ὃ πληρωθείσης τῆς ὑὕ. 
124, 9 ἀλλήλοις τὴν ὑ. ἀπο- 
διδόασιν 16 ρῬοδϑύῦ ΠΟΌαοιηᾶ- 
αθιὴ 8}1π|ι5 411 οἰδοίτιτῃ ὑγἃ- 
αἰἷῦ βϑιαθοθϑϑουῖ 120,28 

ὑπισχνεῖσθαι: ὑπέσχετο 
99... ὃ 

ὑπνοῦν 197,98 
ὑπό ὁ. φ'6ῃ. τϑϑρϑηΐθ Ῥᾶβϑίτιο 

δῦ,4 οθύ. ([οοἱβ ΧΧΧΥ) 6. 866. 
καθήμενον ὑπὸ κλίνην 99,3 
ὑπὸ φόβον καὶ τρόμον ἐσμέν 
10ῦ, 11 

ὑποβάλλειν 94,11] τὸ φα- 
γεῖν 84.14 ἐν τοῖς λογι- 
σμοῖς 191, 18 ὑπόψαλμα 196, 
ὃ ὑποβάλωσιν αὐτὸν δια- 
φόροις βασάνοις 89,21. ὑπο- 
βάλλεται ἀριθμῷ 191, ὃ μέ- 
τρῳ 1988, 28. 

καθ᾽ ὑποβολήὴν τινος Τί, 15. 
19:,15 

ὑποδεικνύναι: 
χθέντα Τί, 28 

τὰ ὑποδήματα 1380, 22 
ὑποζύγιον 190, 2ὅ 
τοῖς ὑπολειφθεῖσιν ἀλγῶν 

5ύ;...9 
ὑπομένειν πίστει 68, 11. 88, 

28, 89,10 οοῦ. ὑπομείνωμεν 
158, 21 ὑπομεῖναι εἰς τὸ ἀγα- 
θόν 134,11 ὑπέμενον 8.050]. 
θ8, 12 

ὑπηροϑὴ 68, 18. 81,4. 104, 
0. 

τὸν ὑποδει- 

ὑπονοεῖν 12, 10 
ὑποστέλλειν ἰηὐγϑηβ. εὐθὺς 

ὑποστέλλει ἡ χάρις ἀπ᾽ αὐτοῦ 
92, 22 

ὑποστρέφειν ἐν τῷ μονα- 
στηρίῳ 102, 28 

ὑποτασσόμενος τοῖς γονεῦ- 
σιν 8,11 καθὼς ὑποτέτα- 
κται θῦ, 22 ; 

ὑποχωρεῖν ἀπὸ τῶν γονέων 
δ8, 21 

τῶ“ φωα ξυμ,υροξωσαφσων ον" 

: - 
ΕΞ 



ΙΝΘΕΧ ΨΕΒΒΟΒΥ͂Μ 

ὑπόψαλμα [ἰηἰζίππη ΡΒ] Πη] 
1306, 80 

ὑστερεῖν: οὐχ ὑστέρησεν αὖ- 
τὸν τῆς καλῆς ἀδελφότητος 
ΠΟῚ Ρυϊαδιίζ 198,11 

ὥστερον 8,2. 116,11 εἰς 
ὕστερον Θῦ, 29 

ἐν ὑφαιρέσει δῦ, 32 
ὑφίστασθαι: τοῦτο ὑπέστη 
Βα 129,9 

ὑψηλοκάρδιος 129,19 
ὑψηλοφροσύνη 92,26 

φαγεῖν 84, 15 φάγῃ τ8, 1 
φαιδρός ὅ8, 28. 100, 28 
φαίνεσθαι 66,2ὅ. 18,11 ἐφά- 

νὴ 178,10 ἐφαίνετο τοῦ δέ- 
ξασθαι 187, ὃ 

φακῇ ἑψημένῃ 80, 14 
φάναι 179,11..112. 19. 121,12 

Ορί, 
ἀπὸ φανερῶν μονῶν ἸΙΟΠΡῸ 

δι τιοῦϊβ Πα ΌΙ 8 οτ}15 11, 
φανεροῦν 81,27 
φαντάζεσθαι 106,15 
φαντασία 92, 8. 94,9. 121,14 
φασκία [ἀϑοῖα λαβὼν τρεῖς 

φασκίας ἐσπαργάνωσεν αὐτόν 
81,6 

φαῦλος 94,11 
φέρειν: δῦ, 28. 10, 24 ἃ]. 

ἤνεγκεν 81,14, 116,21 ἤνεγ- 
καν 80, 80. 102, 18. 116,28 
ἐνέγκῃ 184,18 πατρικῇ ὑπα- 
κοῇ φερόμενος 64,18 πόθῳ 
πνευβατικῷ 0, 11 ἠνέχθη 
11, 320 περὶ οὗ φέρεται ὅτι 
188, ὅ 

φεύγειν 9, 14 οοί, φεύξεται 
114,8 

φθάνειν: φθασάντων αὐτῶν 
εἰς μονήν ὅ9, 6 ἐν “-μοναστη- 
ρίῳ 180,25 ἐὰν φθάσῃ εἰς 
τινὰ εἰσελθεῖν 88,6 ὁ φθάσας 
γεύσασθαι 87,0 φθάσας δε- 
θῆναι 89, 28 φθάσας γὰρ εἴ- 

1τὸ 

πεν ὁ κύριος 180, 27 ὁ ἀπό- 
στολος φθάσας ἑρμήνευσεν 
191.5 

φθορά 90,11 
φιλανθρωπευόμενος ἐπὶ 

πάντας 129, 28 
φιλεῖν Ττῦ, 95 
φιλήκοος δῦ, 14 
φιλιοῦν: αὐτῷ ἐφιλιώθη 

12, 4 
φιλοθεΐῖα 110, 14 
φιλοκαλεῖν 6. 800. ΘΧΟΥΠΔΙΘ 

φ. κῆπον καὶ χώραν 61, 9. 
18..1.8. 109,94, τοδι θυρα 
αἰΐα 5. ΙΔΘοΟΌΪ τόμ. 10 μα 
114, 19204 κηπάριον μικρὸν 
παρὰ τὴν ὄχθην φιλοκαλήσας 
Οὐ ]π8 τ. 5. θα ῦδθ (Οοίο- 
Ἰ6ΥἹ ἘΠ60]. ΟῪ. τη 0}. {π| 599 
τοὺς ἀγτωγοὺς (Δαπδοάποίτι8) 
φιλοκαλήσατε 

φιλοξενία Τ1, 90 
φιλοπαιδεύτρια 08, ἢ 
φιλοπτωχία 110,6 
φίλος δ7,10 οοὖ. γνήσιος ϑ8ῦ, 

28 ἐνδιάθετος 110, 10, 187, ὃ 
φιλοσοφεῖν 103,5 τὸν Χρι- 

. στὸν φιλοσοφεῖ 192, 14 
φιλοσοφία τεχνική 108,7 
φιλόχριστος δῦ, 14, 56, θ 8]. 
φοβεῖσθαι 180,6 
φοβερός ὅ9,8 
φόβος 57,8. 18,24. 105,11 οοί. 
φονεύειν 12, 8. 118, 80 
φόνον ποιῆσαι 1106, 11 
φορεῖν: φορέσαι 84, 1 οἔ, 

ΟΒΟΟΙΟΡ. ἀϊοῦ. Ρ. 6064, τ ΟΓ. 
φορτίον 60,16 ἔαδοῖβ ᾿ἰρπο- 

ταύτη οὗ 60,21 
φραγέλλιον 64,26 οἵ αἰΐὰ 

1ϑδδοῖϊ ΑΑ. 58. τηδὶ. γα 9508 
φρέαρ 18,1 
φρενοβλαβεῖν 81,8. 191,24 
φρενοβλαβής 12,16 
φρήν 190,1 
φρονεῖν 19, 18 5. παρ᾽ ὃ δεῖ 

φρονεῖν ἐφρόνησεν 100, 28 



1τ 

φροντίζειν τὰ πρὸς ζωὴν 
11,11 πάνυ ἐφρόντιζε 11], 2 
περὶ τούτου 109,18 

φροντίς 184,96 
φρουρά 79, 
φυγαδεῦσαι θ8,1 
φυγή 117,24 
φυλάττειν 89,20. 180,1 
φυσικῶς 8, 18 
κατὰ φύσιν 88,6 
φωνεῖ αὐτόν ποόϑδὺύ 64, 15 
φωνή δῦ, 25. 89, 28 οοί. ταύ- 

τὰς τὰς φωνάς 12, ἡ 
φῶς 88, 18 
φωτατγωτεῖν εἰς τὸ φῶς 9ῦ,8 
φωτίζειν 84, 8. 158,28 φω- 

τίζεσθαι τὸν ἔσω ἄνθρωπον 
194,6. θη ἰδ ἄθ6 Ὀδρίϊ85- 
τηϑύθ αἸοἰύτι: 

φωτισμός 9ῦ, 4. 188, 29 

χαίρων τοῖς εὑρεθεῖσιν δῦ, 18 
ἐπὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ 61, 20 
ὅτι Οὔ, 22 ἐν κυρίῳ ἐχάρη 
180, 1 

χάλαζα 180, 18.921 
χαλινός 90,11 
χαλκεύς 51,06 
χαμαικοιτῶν 99,18 οἵ, ἘρΊ- 

Ῥἤδῃ. ᾧ. ττὶ 80, 24 10. πολ- 
λοὶ δὲ καὶ χαμευνοῦσιν, ἄλλοι 
δὲ οὐδὲ ὑποδέννυνται 

χαρά 8ῦ,11 
χαρακτῆρα πρὸς μίμησιν τὴν 

πολιτείαν αὐτῶν πᾶσιν ἀνα- 
δείκνυσιν 188, 12 16. ΘΧΘΙ- 
ῬΙαν, αὖ τηθίοσθϑ ομδῦϑο- 
τούθιὴ Ποιηοϑύμθη β βίδα θ 
81. ἱτηϊαη πη ρυορομπαηῦ 

χαριέντως ἰδορίθ 117,1 
χαρίζεσθαι ἀοῃδῖθ δῖ, 20. 

101. 8. 121,.28 
χάριν ὁ. ρθη. 64, 21. 128,10. 
151, 21 

χάρις δῦ, 21. 18, 18 οοὖ. χάρις 
ἰαμάτων 69:1. 11,30. 81.9 

ΙΝΘΕΙΧ ΝΕΒΒΟΒΥΜ 

χάρτης: ἐν χάρτῃ 906, 19. 109. 
19 δότε νοτάριον καὶ χάρτην 
119, 10 εὕρηνται οἱ χάρται 
117, 28. 118; 

τὰ χαρτία 111. 91. 35.599 
τὰ χείλη 64,11 
χειμαζόμενοι 
11 Ὁ 

χειμών 606, 28, 6Τ, 18 ἐν τοῖς 
χειμῶσιν 104,26 

χείρ 60, 11 οθί. 
χειρίδες 101,19 
χειροτονεῖν 19, 21 ἵνα χειρο- ᾿ 

τονῶνται ἕτεροι {1, 10 5. χεῖ- 
ροτονηθείς 18,19. 111,17 

χειροτονία 1], 14 οοὐ, 
χειροῦν: χειρώσασθαι 191, 11΄ 
χεῖρον 129,26 
χερσοῦν: ἐχερσώθη τὸ καθα- 

ρὸν τῆς διανοίας μου 184, 28 
χιλιάς 89, 21 
χοῖρος 1980, 10. 18 
χολᾶν: χολάσας θΐ7, 27 χολέσας 

98,21 αὖ ἴῃ δοίϊβ 5. Ομ τὶ- 
ΒΟ Βουΐ Ρ. 64, 28 8]. 

χορηγεῖν ὁ. ἀδύ. 104,1 
χορήγησις ὅ1,,9 . 
χορηγία 18,9 
χρεία δ, ὃ ἐξ αὐτοῦ εἶχον τὴν 

χρ. {7,18 χρεία ἣν τοῦ ἀλει- 
φθῆναι τὸν ἄρρωστον 62, 28 
χρεία οἰκοδομήματος 120, 20 
χρεία εἰς τὸ πρᾶγμα Θθῦ, 28 
τὰ πρὸς τὴν χρ. 64, 80 

χρή 62,21 
χρήζων 122, 285 ἰηὐογοϊα!ϊῦ 

ἐν πράγμασι 

56. 
χρήματα 84,20 ορί. 
ἐχρηματίσθην 140, ὃ 
χρῆσθαι 117,24 ὁρὕ, 1 511η1- 

πὐααϊΐη θη ΘΕΌ δεῖσθαι ἃὉ- 
10 χρώμενος μηδενὸς ἰατροῦ 
ἢ ἐμπλάστρου ἢ ἄλλου τινός 
80,12 

χρησιμεύειν τῷ κυρίῳ τι, θ9 
χρίειν 18,19 
χριστιανισμός 191,20 
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χριστιανός ὕ8,22, 108, 18 σοί. 
χρονίζειν θῦ, 81. 128,20 
χρόνος Τί, 22 οοὐ. ΔΌΒοΙπΙΘ 

Ῥτῇὸ χρόνος ἱκανός (οἷ. και- 
ρός, ἡμέραι) παραμείνας οὖν 
χρόνον 102, 12. 119, 9 χρό- 
νου δὲ παριόντος 121, 18 ἐν 
χρόνῳ 89,90 οἵ, ἔτος 

χρυσίον 81,21 
χωλός 112, 8ὃ 
ἐπὶ χώρας ταῦί ὅ8,19 οἵ 62,18 
χωρίζεσθαι 89, 1. 90,9 
χωρικός 60, 28, 62, 14. 100, 

22, 114, 1.9 
χωρίον 12,18. 81, 80 σοί. 
χωρὶς εὐλογίας 14, 4 χ. ταπει- 

νοφροσύνης 199, 18, 117, 2. 4 

ψάλλειν 9, 52. 60, 8. 80 οθύ. 
ψαλμός: διδάσκειν ψαλμούς 

59, 82. 60, 4 οθί. 
ψαλμῳδία ΟἹ,117. 11,324,121,4 
ψάμμος 128,19 
ψηλαφῶν 68,1 
ἐν ψιάθῳ ἀνακλίνων ἑαυτόν 

68,10 
ψόφον ἀπετέλει 116, 80 
ψυχή ὅτ, 15 ορῦ. πεντακοσίας 

ψυχάς 104, 98 
ψωμίζειν 12,19, 102,11 
ψωμίον 14,11 
ψωμός 64, 18 

ὦ οὕτὴ ποοεδίϊπιο 11,18 σοί. 
ὧδε παὸ ἦλθες ὧδε 68, 1. 98, 

21, 140,11 ἃ]. τὰ ἄλλα πάντα 
ὧδε μένουσιν Πΐο τοτηδηρηΐ 
110, 80 ἔχε τὰ ὦ. θ8, 2 

ὦ δαῖς πνευματικαῖς 98, 80 
ὦμος θ0, 11 ἃ]. 
τὰ ὥνια 104, 28 
ὥρα 90,6 οδ΄. ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς 

ἐνάτης 104, 51 
αὡριμάζειν: ὡριμάσασαν τὴν 

ἄμπελον 188,16 

ὡς τὰτηααδη 5ἰοαῦ: ὡς ἐγὼ 
καὶ ὑμεῖς ὅγ7, 8. 60, 8. 68, 
15. ᾿δολη δι 48. 170.:19, 
890. 18,.4. 11. 14,80. 82. τί, 
18 οϑῦ. ὡς διηγήσατο 58, 98. 
59, 28. 62, 16.231. 68,3. 114, 
4 ὡς ἀληθῶς 190, 80 ὡς αὕ- 
τως 71,1 ὡς δῆθεν φαινο- 
μένης ἀναπαύσεως 84, 10 οἱ 
κληρικοί, ὡς ἐπὶ χώρας, νω- 
θρότεροι ὑπῆρχον αὖ Πύ γτατσὶ 
8, 18 ὡς ἄλλως 10, 8 δηΐθ 
πη ΘΥ Ια ὡς πεντακοσίας 
ψυχάς 104, 28. 118,11. 119, 
ι΄. 125,19 ὡς δέκα ἀνδρῶν 
τὸ μῆκος 180,9 οοπίπποίϊο 
ὑθιροσ 15 στ ἱπαϊοαύίπιο, 
ῬΡἰθυυατηαὰαθ ὡς οὖν: ὡς οὖν 
ἐποίμαινε 59, 91. 600,8. 66,11. 
69. 5. 135. 90. 18: 7 .-79.95. 
ΤΣ λθ ϑ ΠΟ ΡῈ 
2 ὡς δὲ ἑτοιμάσθησαν 119.11 
ὡς ἔτι καιρὸν ἔχομεν ρΥῸ ἕως 
αἰχ Του ρούθϑὺ 159,20 οοηΐ. 
οοηβθοσύπδ, ὁ. ἰηΐ. 61, 10. 
18. 08, ὅ. 64, 98. 67, 18. 10,18. 
28.390 ορϑῦ. δ θοραθηΐθ ρΡυΟ. 

. ἄρῃ. τοσοῦτον ἐφήψατο τῆς 
ἀσκήσεως ὡς ὑπερβάλλεσθαι 
πάντος 61, 1. 28. 68, 10. 6, 
9. 66, 8. 18, 38 οοἱ. ὡς μὴ 
ο. Ὁ ΘΟΊΩΟ, 89: 20... 156; 8; 
128, 28, 129,6 ἀπρ]οχ 56ῃ- 
ὑρηύ οΘοηδϑοιίια: 61,1ῦ-- 
18. 81, 1--- ο. ἰηἀϊοαίϊπο το- 
σαύτην χάριν ἔλαβεν, ὡς τοὺς 
δαίμονας ἀπήλαυνεν 81,10 

 ςεὶ χιών 185, 16 ἡμέρας ὡςεὶ 
δέκα 185, 91 

ὥςπερ τὸν ἐκ γεννητῆς τυ- 
φλόν 129, 19. 1092, 29 τοσοῦ- 
τον ὥςπερ 9ῦ,80 ὥςπερ-οὕτω 
84,11. 806,29. 87, 28, 89,16 
τὸ ἀγαπῆσαι τοῦτό ἐστιν ιὥς- 
περ ἐάν τις 8ῦ, 91 

ὥςτε οοπΐ. ΟΟΉ560. 6. ἰηῆπϊ- 
ἀπο 82.,.9. 98, 28. 181, 11 

12 



118, 

διοϊθοραάρθηΐθο ΡΥ Ομ Ϊη6 ἅ6- 
ΤῊ ΈΒΕΣ, 62, 12, 1260;292. 127, 
28, 91 οοὨΐ. ἢ 815 εἰς τοῦτο 
ἐκάλεσεν αὐτὸν ὁ θεός, (ὥςτε 
ὄφελον (56τ. ὠφελεῖν) καὶ 
σώζειν ψυχάς ὅτ, 19 ἠξίου 
(ὥςτε εἰρηνεῦσαι 100, ὅ ἀυ- 
Ὀϊπτὴ οϑῦ ὥςτε οὖν διὰ σοῦ 
διδάσκει 199, 8 

ὠφέλεια δ6, 18. ὅτ, ὅ ορί, 

ἹΝΘΕΧ ΨΕΒΕΒΟΒΥΜ 

ὠφελεῖν: τί σε ὠφελεῖ ὁ Χρι- 
στός 120, 28 δα Δ ηΪηδγη 165 
ουύαν ὠφέλει τοὺς παρόντας, 
19, 1. 14, 2 ὠφελούμενοι δ6, 
90. 60, 8. 6, 18. 96,26 ὧφε- 
λήθη εἰς τὸν βίον αὐτοῦ 108.. 
ὃ ὠφελεῖσθαι εἰς αὐτόν 111, 
90 ὠφεληθῆναι ἐξ αὐτοῦ (50. 
τοῦ κόσμου) 88,11 
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δΔαποΥυῖα ἴῃ -θεν ἐθυηγῖ- 
γιδ τα: ἄνωθεν δῆθεν ἐκεῖθεν 
ἔνθεν ἐντεῦθεν ἔξωθεν ἔσω- 
θεν ἕωθεν ὅθεν παιδόθεν ποθέν 
πόθεν. οοπίππαππύαν δατιου- 
Ὀΐα 5ιἴπϑ οὗ τηούαϑ (θοάθχῃ 
τη ἴα ῬυΔΘΡΟΒΙ ΟΠ ΘΒ 
ἐν οὐ εἰς) ἐκεῖ ῥγὸ ἐκεῖσε 1290, 
21 οοπῃίτδ ἐκεῖσε ῥγῸ ἐκεῖ πὖῦ 
τῆς ἐκεῖσε μονῆς ὃ, 19 οοί. 
ἀλλαχοῦ ἀπῆλθον Τ6, 1 ἔλαβεν 
αὐτὸν ἔνδον 81, ὅ οοτῃρδτε- 
{ἰπτ5 προθυμοτέρως 89,15. 4α- 
Ἰθούπς οὐ Ῥ ΠΟΤ. ΡΤῸ 86. 
ὀρθὸς ἱστάμενος 191,8 ἐξήρ- 
χετο δρομαῖος 68, 8 τὴν τοιαύ- 
τὴν ποθεινὴν οὖσαν γραφήὴν 
δῦ,6 ποῖον καλόν 84,4 

δ Ια] τι 5 τιοῦθυθ ΤΟΥ͂Θ 
δα οὰ τϑαοοδαῦ ααᾶ δηΐθοθ- 
απὸ καὶ τὴν εἰρήνην ἐποίησαν 
(Ῥδόθιη ροϑβύπ δια) 100, 90 
πληρωθέντων δὲ τῶν τριῶν 
ἐτῶν 106, 99. --- αὐύϊοα!]ο δἰ ηρ᾽, 
ὩΌΤη. ΔΡΡοδίίο ᾿παϊοαύτι ἴο- 
τὰῸπ Θ'Θητι5 τὸν ἀκούοντα 57, 
91 τὴν τοῦ μονάζοντος ἀρετήν 
600, 81 εἰς τὸ ὄρος οἰκεῖν 60, 18 
- αὐτί. πού οηϊθτια Δα ΒΙ θΘίασ 
τηθηδὶ δου απϊθτι5 ΒΟΥ] Ὁ]- 
ὅπ. ΠΟΘ [Ὀτι5 τῇ πίστει 
τοῦ Χριστοῦ ἀναζέσας θ7, ὃ τὸν 
καλὸν ἀγῶνα δ6, 16 διὰ τὴν 
ταπείνωσιν τοῦτο ἐποίει 6, 94 

τῇ εὐχῇ προσεκαρτέρουν ΘΓ, 17 
ΠΟ τϑοραϊῦ ἃ ΘΟΤΩΤΉΤΗΪ τι5τι 
ὃ δὲ τὸν πόθον ἐν τούτῳ ἔχων 
60, 2 οἱ ἅγιοι ὧν ταῖς πρεσ- 
βείαις ἐλεηθῶμεν ΘΥ, 4 εὑριὼὺν 
τοῦ πατρὸς ἡμῶν τὸν βίον 
ἀνάγραπτον ὅῦ, 8 5α. βιβλίον 
ἐνδιάθετον τῶν ἠθῶν τὴν 
κατάστασιν ἔχον 102, 90. -- 
δῦ. ῬΥΟΠΟΤΏΉΪ 5 ΡΟΒΒΘϑβίπαὶ ταὶ 
αὐϊξα: ζητοῦντες τὰ πρὸς τὴν 
χρείαν 64, 80 ὃν καὶ ὁ τρόπος 
ἀπέδειξεν 11,6 στῆναι οὐκ ἠδύ- 
νατο διὰ τὴν πολλὴν κακουχίαν 
99, 94, -- αἰτη Παθοὺ ἀθτηοη- 
βύγαύπατη τοῦ ἀνθρώπου 729, 99 
οὐκ εἰδὼς ὁ ἄθλιος 1060, 20. --- 
ΠΟΙΉΪΠἾ Ὀτι5 ῬΓΟΡΥ 5 τηοο Δ Ρ- 
ῬΙϊοαύαν τηοᾶο ἀθηθρ απ ἀπὸ 
Θράκης 69, 1 ἐν τῇ Θράκῃ ὅϑ, 
6 ἐν τῇ Ἐφέσῳ 107, 1 ἀπὸ 
᾿Αντιοχείας 10, 22. 4]. ΒΟΙΏΡΘΥ 
ἔβγυθ ὁ Ὑπάτιος Ἰθρίδασ, δρῦ 
ὍΌῚ ἁὐύϊοα!πβ αθϑὶῦ ἀκούων 
περὶ Ὑπατίου 117,21 τῆς μο- 
νῆς Ὑπατίου 118, 18 φοάθριτη 
τηοᾶο ὁ Νεστόριος 106, 38. ΤΟΥ, 
6.16 564 Νεστόριος 106, ὃ. 91 
Νεστορίου 10, 32. 107, 34. 114, 
18.19 4]. ἰΐθυη ᾿᾽Ολύμπια 101.97. 
109, 17 ἐν τοῖς ᾿Ολυμπίοις 108, 
10 τὸ πρᾶγμα τὸ τῶν Ὀλυμ- 
πίων 109, 11 ποπηΐηδ, θεός κύ- 
ριος Χριστός αὐ !οτπ πιστὴ δἰαδιι- 

ἘῊ 1185 δαροβίζιτη δύ αἴὰθ οχ ἱρβίπβ Ηνραῦϊ βοῃθα 5 
Πτυιχίθϑθο πἰαθηζαν 
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τητιηῦ Ὁ ΘῈ ὈΙ ΘΟ ΤΏ ΘΙΘ 
ΤᾺ οὔαΥ αὖ 6 Χ ὌΘΙΡΟ ΡΘη- 
αἀθηῦ, οχοθρίϊβ 815 Ἰοοἱβ οἵους 
δεῖ παρεστάναι θεῷ 158,9 δώῃ 
σοι κύριος 119,96 Χριστὸν ἀγα- 
πῶντες ὃθ6, 10: πυρδίαηζιτιο 
Βα Ὀἰπιὴ οἴδ, 51 11π ἃ] Τὴ 
ΒαὈΘῦ, οὖ 'ρϑῶ ϑὰμῃι δοοϊρίπηῦ 
Θχοθρύϊβ ἢἰθ. δόξαν τοῦ θεοῦ 
184,18 (οοηύτα δόξαν θεοῦ 56, 
1ῦ. 18, 9) τὰς ἐντολὰς κυρίου 
95, 10 τῆς χάριτος Χριστοῦ 56, 
19 στρατιῶται τοῦ Χριστοῦ 
182, 6 ἴῃ οογύα Τουτηπ]δ, δοῦ- 
λος τοῦ θεοῦ 128,16 οὗ 128, 
28 δοῦλος τοῦ κυρίου 123, 97 
Ῥυϑθροβιυοηΐθτιβ δάῃοχϑ Ἠτι}- 
16. Ἰ6ρ6 βδαρίυηραπύατν: ὀθτύδ, 
φὐαΐθγη [ουγητ]α, οϑῦ ἐν κυρίῳ. 
-- ΔΌ πα δγ16 αὐί. αἱ ούπν δασὺ 
ἣν τὸ ὄρος ἀπὸ τῶν δένδρων 
9, 8 ἔζη ἀπὸ τῶν βοτανῶν 60, 
21 ὁ τῆς αἰωνίας μνήμης ἄξιος 
107, 29, --- Δαπιου Ὀ115. τὴ Ὡο- 
τη ΊΘυ {Ἰ  αϊ τῆς ἐκεῖσε μο- 
νῆς δῦ,19 τὸ ἀνάπαλιν 9, 21 
τῶν πρὸ ἐμοῦ ὅ0, 34 τὰ περὶ 
αὐτοῦ 88,20 τὰ ὧδε 68,2 τῷ 
σὺν αὐτῷ 68, 24 οἵ, 6009, 29 ἐν 
τῷ μεταξύ 09, 1ῦ. 14, 18 τῆς 
σήμερον 16, 14 εἰς τὸ πρωΐ 91, 
29 τῇ ἐπαύριον 104, 20, 118,16 
τοὺς πέριξ τόπους 10ῦ, 17 τὰ 
περὶ τούτου 109,15 τῇ ἕωθεν 
119,4 τὴν ἔνδον χώραν 199, 28 
οἱ ἐκεῖσε ἀδελφοί 180, 28. --- βδα- 
ἰροῦμαϊβ αἰτὴ βαθδίδηνιαϊ [ῃ- 
απ τὸ πρόθυμον 54, ὃ τὰ θαυ- 
μάσια τοῦ θεοῦ 94,90 οδσί. -- 
Ῥαυῦοῖρ 15 Δα Π᾿ Ὀούτι τὸ βρῖθον 
τῆς νεότητος 90, 14 οἱ διώκον- 
τες 119, 11 τὰ δέοντα 90, 932 τὸ 
ἀποβησόμενον 107, 8 πάντες οἱ 
φιλοῦντες αὐτόν 187,16 8]. --- 
᾿ηδηϊπο δαϊπηρ τιν τὸ σπεί- 
ρειν 61, 9 τὸ εὔξασθαι 68, 25 
διὰ τὸ εἶναι 60, 9 τοῦ ἰδεῖν 

19,8 ἅμα τῷ ἄρξασθαι δϊ1, 80 
ΟΘῦ. -- αὐ. Ῥοβϑῦροβιθαπι5. τὸν 
ἄνθρωπον τὸν ἰαθέντα 69, ὃ τοῦ’ 
κυρίου τοῦ λαλήσαντος ΤΌ, 11 
τῷ θεῷ τῷ δόντι 10,21 τὴν ἀγά- 
πὴν τὴν εἰς ἀλλήλους 71,21 ἡ; 
βρῶσις ἡ ἄμετρος 91,12. ορ. --- 
ΟΥ̓ ὐπῸῚ τύ. ἔπεσον ἐπὶ πρόσ- 
πον 69, 21 ἐλέγχειν εἰς πρόσ-- 
πον Θῦ, 9 καιρὸς ἡμᾶς κα- 
λεῖὶ 8,2 ὥδευεν ἐπὶ ἀνατο- 
λάς 66, 1 ἐπὶ χώρας 58, 19 
ἐν ἀγρῷ 60, 8 ἐπὶ γῆς 81, 14- 
ἐπ᾽ ὥμων λαμβάνειν 62, 10. --- 
δΥ Ια! τὰ Ὡοτηΐηδ ὀθτη ρ'Θη6- 
ὑϊι0 ΡῬΥΟΠΟΙ ΪΗΪβΒ ῬΘΙΒΟΠ 8118; 
16] εαὐἀϊθοίϊπο ἴδιος οσομϊ πη οὔδ. 
ρΡοβύαδηῦ; Θχοϊρ πη ο6Υ- 
86 Τουτηπΐαθ. πρὸ τελευτῆς. 
αὐτοῦ 108, 10 ἄχρι τελευτῆς 
αὐτοῦ 81, 24 ἕως τελευταίας, 
ἡμέρας 10ῦ, 18 ἕως ζωῆς σου 
125, 12 ἐκ νεότητός μου 101, 2 
ἐν καρδίᾳ μου 109, 5. φοάθτη 
το ρΡῬτδθϑιηΐθ ρῥγϑθροβί- 
οηθ δῦ βϑθατιθηΐθ οϑηθίϊπο 
δὺῦ. οτὐηἰ αι διὰ πόθον τῆς 
εὐλαβείας σου 86, 6 ἀπὸ σκό- 
τους τῆς ἀγνωσίας 88, 17 πο- 
ἰδ αθπτη ὁ ἐμπιπλῶν γαστέρα 
αὐτοῦ 92,1 τὸν κορεννύοντα 
᾿γαστέρα ἑαυτοῦ 158,28 οὗ, τοῦ 

ΕΙσαν ἃ οὑστ οἱ ορ δ: ὁ- 
δεύειν τὴν ὁδόν τῦ, 18 πειρα- 
σμῶὼν ὧν πειράζει αὐτὸν ὁ ἐχ- 
θρός 84, 8 δεινὴν παιδείαν ἐπαι- 
δεύθη 1922, 20 τιμῇ σε τιμήσω 
124, 21 φωτισθῆναι τὸν φωτι- 
σμὸν τοῦ ἐνδοτάτου ἀνθρώπου 
188, 28 χοροῖς χορεύοντες 141,8 

ἢ Ια αριηϊηπύαα ἴῃ 
-άριον: δουλάριον κουβάριον 
παιδάριον ποδάριον. --- τηᾶϑοιΞ 
ΠΟΥ ἴῃ -ος ὨΠΠΊΘΤΙτιΒ ΡΪπ- 
τ 115 ἴ οΘητι5 πΘῸύχση Δ Ϊ1: 
πὖ δεσμός δεσμά 5ἰο. πηλά 66, 
ΟἹ σίδηρα 129, 1, --- ααἀϊθούαϊ 
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ΘΘμτι8. ποιηϊηΐ ρούϊουτί δαρ]}- 
οδίθσ μονάζοντας καὶ παρθέ- 
νους πλείστους 139,2 

ἢ ΟΙΪ  ατὴ Βυ ηὔδα χίβι 
σϑηθίίαιϑ οδιδοέζιιι5 ἀπο- 

κρίσεις κελλαρίου ἢ ὀστιαρίου 
180,9 τὸ πεισθῆναι αὐτοῦ 94,19 
φόβος θεοῦ 98,14 οο΄. φιραζὲ- 
ἑαΐ5 ἐτῶν ἣν δέκα καὶ ὀκτώ 
59, 16. οἴ: 6.1, 1. Τὺ 19.892. 8. 
186, 4 ἐἑἐεηῃιρογὲβ μιᾶς γοῦν 
ἡμέρας ὅ8, 26. 64, 9 νυκτὸς 
καὶ ἡμέρας 111,9 4]. ἡμερῶν 
το, 8 εοῦ. ραγέιέιηιδ τι τῶν 
γενομένων 59, 11 μιᾷ τῶν ἡμε- 
ρῶν 60,16 οἱ λοιποὶ τῶν με- 
γάλων 605,4 εἷς τῶν μοναχῶν 
11,16 τινὲς τῶν παίδιυν 12,10 
τι τῶν τοιούτων 90, 8. τ ορί. 
Βα ΟΡ ῖτι5. ἐκ ρυδϑροβίίϊο ραυύϊ- 
τϊοηΐ ἰϑουαϊΐ εἷς ἐκ τῶν παί- 
δὼν τ, 8 ὀλίγα ἐκ τῶν ἱμα- 
τίων 109, 27 τὸν ἕνα ἐξ αὐτῶν 
111,1 πολλοὶ ἐξ αὐτῶν 111, 28 
Οροῦ. οὐϊδιη τινὲς ἀπὸ τῶν 
ἀδελφῶν 121, 20 σοποί. ἰοοὶ 
ααὖὺ ἐογρογῖδβ, ἀπὰθ ΘΟΠΊρτι- 
ὑαύτι (οἵ. ἀπό) ἀπὸ ὀλίγου δια- 
στήματος αὐτῆς 97,6 ἀπὸ ση- 
μείων ἕξ τοῦ μοναστηρίου 100, 
Ὁ μετὰ πολὺν χρόνον τοῦ ἐξ- 
ορισθῆναι Νεστόριον 114, 19 
μετὰ ἐνιαυτὸν τῆς τελευτῆς τοῦ 
Ὑπατίου 122, 21 πρὸ τριῶν 
ἡμερῶν τοῦ ἀδελφοῦ 189, 18 
οορίοςαΐίο: σϑποῖ. ΡῬγοποιηΐ- 
ὩΤ ῬΘΥΒΟΠ ΔΙ πη οὐ αὐτοῦ 
αὐτῶν ποιηϊηΐ ρΡοβίρομὶ 50- 
ἰθὺ (οἵ, ρσυοῃ.); δηλθροηϊίτι 
ἀκούσας αὐτοῦ τῆς φωνῆς 9, 
80 ἐθαύμαζον αὐτοῦ τὴν ἐπι- 
στήμην 60. 8 βλέπων αὐτοῦ ὁ 
θεὸς τὸν ἀγῶνα 68, 95 οἵ. Τά, 
Ὡ, 84, 8, 127,16 μου τὸν ψω- 
μόν 7ῦ, 8Ὸ σου τὸ πρόθυμον 
54, ὃ ἡμῶν τὸ καστέλλιον 64, 
22 ὑμῶν δοῦλος 61, 206 ὑμῶν 
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τὴν ἀναστροφήν 81, 917. οἷ 
119,16 παυϊαύαν τὴν χάριν αὐ- 
τοῦ --- αὐτοῦ τὴν ψυχήν 68, 96 

ἀαύααθ γεϊαξίογῖδ ᾿Αρμέ- 
νιον τῷ γένει 60, 185 ἠρρώστει 
τῷ σώματι 72,16 τῷ σώματι. 
πάνυ συνεστηκώς 190,19 οἵ 
ὄνομα μιοαὲ πίστει 68, ἢ. 1τ 
π. δεξάμενος 64,19 σχήματι 
97, 6 προφάσει 98, 10 βαρρίτιβ 
ἐν δααϊίατ πἰ ἐν δίψῃ ζητοῦν- 
τες ὃ7, 12 4]. ἐγυηβέγιιηηοηἑαϊδ᾽ 
ἤηθ5 δηρτβίίοσθθ τραάϊαθ- 
τὰπύ ἐν οὔ μετά ργδΘροβί10- 
65, οἵ, ἰηα. που. 

δοοιδαύἊατιβ ἐηντξαζίογιῖδ σε- 
μνὸν τὸ λέγειν 106, 95 λάκκον 

δύο ὀργυιῶν τὸ βάθος 117, 8 τὸ 
σῶμα ὠδυνᾶτο 126, 95 λατόμος. 
τὴν τέχνην 198,18 ἐδηιρογὶδ 
τὴν τεσσαρακοστὴν 13, 12 τὴν 
νύκτα ταύτην 19, ὃ τὸ νυχθή- 
μερον 9ῦ, 3ῶ4 χρόνον 119, 95 
ἡμέρας πεντήκοντα 180,9 τὰ 
τεσσαράκοντα ἔτη 186,4 ὅει- 
»Ῥίοα: γοβύ παιδεύειν ὅ8, 10 λέ- 
γειν 0, 22 ἔχειν τύ, 9 διδά- 

. σκεῖν 94, 34 ἐπιζητεῖν 99,81 ἐν- 
δύειν 101, 19 σοῦ. οἷ. ἐδιδάσκετο 
παιδείαν ὅ8, 19 παιδείαν ἐπαι- 
δεύθη 129,20 
ποραύϊο: Υᾶ7Ὸ ᾿ΠπΘηΪΠ - 

ὑὰν οὐδέ οὐ μηδέ, ἀπογθην 
παἰορ οὔτε οὐ μήτε Γπηρτιηζπιῦς 
ΥΤΑΥῸ οὐΐδιῃ ἸΘρ ταν οὐδείς μη- 
δείς, «ΟΣ ΙΟῸῸ 8ουρίου 
τις «τι εἷς Δα ΠΙ ΌΘΓΙΘ βο]ϑῦ (οἵ, 
ῃθραὐϊουθ ΘοΟΙ]Π οοαϊο) μὴ 
Δα: θοίαν ΡγῸ ἵνα μή: μή πο- 
τε ἀποθάνῃ 12, 34: ᾿ἰηΐρητο- 
ϑαίτιθ μή τι κακὸν διεπράξω: 
96, 81 μή τι προσέκρουσας τῷ 
θεῷ: 91,21. Τὰ πρὶν οομΐ πη ο- 
ἀπὸ μὴ ξενιζώμεθα 9, 28 μὴ 
ἀπογνῷ ἑαυτοῦ 608, 19 μὴ ὑπεν- 
δῶμεν 68, 28 μὴ παρέλθῃ τύ,24 
μὴ ἀκηδιάσωμεν 98, τ, 138, 14 
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οού. ἴῃ 5θηΐθη 5 ΔΙ τι85 
ἵνα μὴ ἀπολλύῃ 125, 10 ἵνα 
πὴ μέλλωμεν 188, 22 ἵνα μήτε 
- μήτε 91, ἴ ἃ]. ΠΘΟΘΒΒΔΥ ΠΤ, 
«δῦ βθηΐθης 15 ΘΟΠ α] ΟΙ ὁ. εἰ μή 
τὸ, 28. 81, 18. ἃ]. εἰ μὴ γάρ 
7, 21 εἰ μὴ ὅτι 128, 24 εἰ δὲ 
μή 106, 18. 108, 21. 120, 8 εἰ 
«δὲ μή γε 60,21 ἐὰν μή 89, 19. 
108, 25. οοῦ, δαποιυθι Ἰοοο εἰ 
ἀιὴ (ργδοίθγα δι) 98, 117. 102, 
ὯΘ. 111, ὃ εἰ μὴ μόνον 8, 94 
«Οὐ οΘοηϑθοῦῦίὶα ὡς μή 66, 2. 
90. 94..100.. 25...104.}.98..12} 
Ὁ. 96. δ᾽ αἷς μήτε 0.» Ὁ 
«ὡς μηκέτι 199, ὃ. ῬδΥ οΙρ᾽ Τὴ 
ὍΠΟ ἰοοο (οὐκ εἰδώς 100, 26) 
ΘΧοθρίο βθροῖ μή μδροῦ: μὴ 
"δυνάμενος 80,9 χρώμενος μη- 
"μδενὸς ἰατροῦ 80, 12 ὁρ6΄. ᾿ἰπῆ- 
ἰδπιο γθοῖθ Δα ούθτ μή 94, 
11.198]. οὐ γτο μή ΙΘρἾΓ 
 ΘΘηΓΘ ἢ 115 ΟΠ ἀΙ ΟΙ ΟΠ Δ 10 118 
ἐὰν φρονῆς ... εἰ δὲ οὐ φρονεῖς 
9, 14 εἰ ἔστι καιρός... εἰ δὲ 
καιρὸς οὐκ ἔστιν 114, 11 ἐβου- 
λόμην μὴ ἀπελθεῖν σε’ εἰ δὲ 
οὐκ ἀνέχῃ 199, 1 εἰ οὐκ ἔστιν 
ἀπὸ θεοῦ 119, 10 ἴῃ ϑθηῃΐθῃ- 
τία τοι αὐύϊπα οθηθγδίντη αἰούδ 
ὅσα οὐ θέλομεν Ἡ 86, 11 οὐ 
μή α. ᾿ἰπᾶ. ἔπῖ. οὐ μὴ λεί- 
ἅψει 10, 14 ὁ. ὁοηΐ. οὐ μὴ ἀθε- 
τήσω 128, 9ῦ πιστεύω ὅτι οὐ μὴ 
ὑμᾶς ἐγκαταλείψῃ ὁ θεός 186, 
18 οὐ (μή) --- οὔτε (μήτε): εἰ- 
ρήνη αὐτὸν οὐ τρέφει οὔτε 
ποιεῖ 89, 11 οὐκ ἀρνεῖται --- 
οὔτε ἄλλό τι ὑπακούει 89, 90 
οὐ δύναται πολεμῆσαι οὔτε ἀπ- 
αλλαγῆναι 99, 3 μὴ λαβὼν μήτε 
ἡματειρηνεύσας 122, 9 οθύ. 

ὩΘο,  Ο]]οοδίΐο : πθυθο ΡῬγδθ- 
ῬΟὨΪα ΠΘΡ., ΠΟ ΠΟΙΏΪΗΪ 
αποὰ τηαχίτηθ πϑρδηπτὴ οϑί: 
ὭΟῺ οὐ ῥᾳδίως 564 ῥᾳδίως οὐ 
ΒΟΥΙΡίΟΥ αἰοῖῦ 101, ὃ. 100, 21. 

110,21 ἄλλό τι πρᾶξαι οὐ δύνα- 
μαι 60, 22 τὸν λυχνὸν ὑμῶν ἐπὶ 
τὴν λυχνίαν οὐ τίθετε 11,14 ὁ 
σκώληξ ἔτι ἐν αὐτῷ οὐκ ἐφάνη 
8, 10 οἷς ἄλλος οὐκ ἠδύνατο 
πλησιάσαι 80,10 οἵ, 122,1 αὐτοὶ 
μέν τινι οὐκ ἐπήρχοντο 101], 23 
τινὸς οὐ μετέλαβεν τροφῆς 128, 
2 νηφάλεος οὐκ ἔστη εἰς τοὺς 
πολέμους 198, 10 ὁρί. 
Ρταοροβίῦί ἢ 65 σαπ 8ᾶ- 

ὌΘΙΌΙ 5 ἱπηοίαδθ ἐκ παιδόθεν 
08, 18 ἀπ᾽ ἄρτι 60, 19 εἰς ὕστε- 
ρον ΟΡ, 299 ἀπὸ τότε 10,16 ἀπ᾽ 
ἐντεῦθεν ὅ8,1 ἐν ἄλλοτε (οΟΡΡ. 
ἐνίοτε) 88, 91 
ῬΙΟΒΏΟΙΏΘῺ αριηοηβίσαῦ!- 

ἀτπτη: οὗτος ΡοβύροῃιιΣ 
ΠΟΙ ΪΩΪ τοῦ πολέμου τούτου 
604,10 ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ τῇ, 
209 τὸν αἰῶνα τοῦτον 113, 20 
δ]. αὐίύϊσα ιο ρυδθροηϊθαι ταύ- 
τὴν τὴν ἐντολήν 61,90 τούτοις 
τοῖς λόγοις 12, 18 οσ΄θη. ἰΐγϑ 
ΑΥ Ια] τὴ τῆς τούτου ἀρετῆς 
82,26 510100,20. 139,16 οἵ, 109, 
14 ἐκεῖνος ρΡοϑβίροῃίίτη ἀπὸ 
τῆς θλίψεως ἐκείνης 99, 27 ἡ 
πίστις ἐκείνου 101, 1 τῷ ἐνυ- 
πνιαστῇ ἐκείνῳ 106, 10 4]. δῃ- 
θροηϊθαν ὐύϊοαϊο ἐν ἐκείνῃ 
τῇ ἡμέρᾳ 96, 11 ἐκεῖνον τὸν 
ἄνθρωπον 991 τοσοῦτος 
ΒΙη 6. δύ ]ο ΧΙ θα: το- 
σαύτην προθυμίαν θῶ, 11] το- 
σαύτην ἡσυχίαν 61, 29 το- 
σαύτην ἐξουσίαν 14, 81 το- 
σαύτην χάριν 81,9 τοιοῦτος 
ὐύϊσα!αγ αι θού τὴν τοιαύτην 
ἀγάπην 89, 28 ἡ τοιαύτη γνῶ- 
σις τοῦ θεοῦ 8ῦ, 12 ὁ τοιοῦτος 
88,80. τῷ τοιούτῳ 182,29 τι 
τῶν τοιούτων 90, 8. ἴ:; 51η6΄᾽ 
αὐ ]ο Ῥουϊίτι τοιαύτην χά- 
ριν θῦ, 15 τοιαύτης δόξης 14, 
Ο τοιούτου πατρός 181, 22. 
οοῦ. --- Βα ΡΒ ΡΓΟΏ. ἀθιηοη- 

υϑενοοδονω 
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βίγατίαα ἴῃ θαάθγη βϑηξθηίία 
ποτηΐϊηΐ, τυ πᾶ ΠΟ ΡοΟϑὶ- 
{πτὰ ἔπ θυ ϊῦ, Βα ὈΙΟΙ π τπι}: τοῖς 
δὲ φίλοις... ἔλεγεν κἀκείνοις 
90.239 ὥςπερ γὰρ στρατιώτην 
εἰρήνη αὐτὸν οὐ τρέφει 89, 11 
τοὺς ... δαιμονιῶντας .. . ἐνέ- 
δυεν αὐτούς 101, 28 μὴ θέλου- 
σαν τὴν καρδίαν ἄγχειν αὐτήν 
104, ὁ τοιαῦτα ποιῶν, οὗ- 
τος 152,21 510 αὐτόν δηΐθοθ- 
ἀθηΐθ ὅν 91, 25 δῃηΐθο. αὐτόν 
198,1: τηΐητιβ Ποὺ τ ΠΏ} ΟΠ 
ρτδθοραϊῦ ραυυοἰρίπτη ἀΌ5ο0- 
Ἰαΐαηι πὖ 118,21 

Ῥτοι. που ρα πιὰ ῬΙΓῸ 
τοϊαίϊπο διὰ τί (ἰοτῦ. διότι) οὐκ 
ἐπετίμησεν 1098, 91 

ῬΥΟΏ. ῬΘύβοθδὶθ ὁ ἀνά- 
ξιος ἐγώ 517, 2959 παρ᾽ ἐμοῦ 
δέ, 90 ἀπ᾽ ἐμοῦ 14,20 ἐπ᾽ ἐμέ 
96, 18 μετ᾽ ἐμοῦ 108, 6 ἐν ἐμοί 
108,16 ἐμοῦ ζῶντος 108, 39. --- 
φεηοέζωιι5 Ῥοηΐδαν οχίτα ἃυῦϊ- 
σαϊατη (ἀἃ6 Ῥύοῆ. βι'ϑῃθρί. ηο- 
τηΐϊηΐ ΔηΘΡΟΒΙζο οὗ, ΠΟΙ ΠῚ 
Βυηΐαχίβ) μου Ττῦ, 34. 101,1 5. 
109,19 4]. ἐν καρδίᾳ μου 109, 
22 σου ὅθ, 6. 60, 19. 22. τὸ, 96 
οοῦ. ἕως ζωῆς σου 195, 12 (οἵ. 
τι. τελευτή) ἡ μῶν 56, 18, 129, 
18 ἃ]. ὑμῶν 86,9. 18. 90. 81, 
28 δ]. Ἰμίτα ἁὐυϊοα!ατη Ροηΐ- 
10 ὁ ὑμῶν πόθος 56, 18 τῆς 
ὑμῶν διαγωγῆς 96, 18 διὰ τὴν 
ὑμῶν ὠφέλειαν Ἡ 184,16 εἰς 
δόξαν τοῦ θεοῦ καὶ ὑμῶν ὠφέ- 
λειᾶν Η 184,18 αὐτοῦ αὐτῶν 
ΘΟ δὰ Β5βεαθίθοῦαη) γϑὶαὐθχη 
τοῦ προσώπου αὐτοῦ 19,29 οσί. 
ἴῃ ἀθἤηίΐθ βίη αυίΐθαϊο χεὶρ 
αὐτοῦ 80, 82 γεγόνασιν αὐτοῦ 
μαθηταί 108, 4 παιδίον δὲ δου- 
λάριον αὐτῶν 118,9: τηἰχὰ 8 Υ- 
τ] πγὴ τὐἰζίοβθ ρομϊίτι. τῆς 
αὐτοῦ διδασκαλίας 82, 94: δὰ 
Βα ὈἸΘούῦπμ τρίτη τὴν χεῖρα 

188: 

αὐτοῦ 81, 16 κατὰ τὸ ὄνομα αὐ- 
τοῦ 104,1 τοῦ προτέρου αὐτῶν 
ἀδελφοῦ 110, 96 οθ΄. 516 8ἃ1- 
ὑἰσαϊο ὁ ἐμπιπλῶν γαστέρα. 

αὐτοῦ 92,1 (οἵ Τοῦ χχ 33); πο- 
τὴ 6. ΠΟ ἀρἤηϊίζο ὀγδοήκοντα 
μαθητὰς αὐτοῦ 1356, τινὰς. 
φίλους αὐτοῦ 1917, Ὁ ἑνί τινι 
διαδόχῳ αὐτοῦ 197,14 ἕαυ- 
τοῦ: τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς 95, 
20 τοῖς ἑαυτοῦ ὑπηρέταις 97, 
10 τοῖς ἑαυτοῦ υἱοῖς 108, 91 
ορῦ. βίη αὐἰΐσαϊο γαστέρα ἑαυ-- 
τοῦ Η 1383, 28 

ῬΙΟΠ. ροϑβϑθβδδίπθπιη ΤΆ͵ῸΟ᾽ 
Δα ΠΙούπν τοὺς ἐμούς 101, 28. 
τὰ ἐμά 102, 1 τοῖς ἐμοῖς 102, 
2 ἐμόν ἐστιν 10ῦ, 8 ἐμά ἐστιν 
118, 91 τὸν ἐμὸν πατέρα 198, 8. 
τὸ ἐμὸν ἐπλήρωσα 196, 19 586- 
Ρὶα5 ἴῃ ρυδοίαϊίζοηρ ἐμός 96, 8. 
δ, 92. 28.206 ὑμέτερος 56, 38. 
ἴδιος ΡΥῸ ῬΓΟΠΟΙΏΪηΘ ΡΟΒ5685- 
5ῖπο θυ ῦδθ ρθύβοηδθ οὗ, δά. 
5. ΤΠΘΟά. Ρ. 128 Καθ ΔΟΙ ΟΣ. 
διοῖ. αοδα. Μοηδο. 1892 ν. 218. 
αὐ τὴ δαβϑατηθῦθ βοϊὶρῦ 
᾿τοὺς ἰδίους μαθητάς 1, ἐκ τῆς. 
ἰδίας πατρίδος 600, 82 εἰς τὸ ἴδιον 
χωρίον 72, 15 εἰς τὰ ἴδια 12, 91 
ορῖ. βίηθ αὐίΐοαϊο (ὑπὸ ἰδίου- 
ἀδελφοῦ 12, ὃ ΟΟΥΡ ΘΠ ΠΩ 
Θ50) ὡς ἴδια τέκνα 10,19 ἴδιος. 
αὐτοῦ ἄνθρωπος 111, 81 ἴδιον 
ἄνθρωπον 118, ὃ ὡς ἴδιον πα- 
τέρα ρΡτδραϊο. 190, 36 
ΡγΟ τ Θἤθχίπθτχη :μὴ ἀπογνῷ 

ἑαυτοῦ 09, 19 περὶ ἑαυτοῦ 128, 
28 ἴσον ἑαυτοῦ ποιῆσαι 1398, Ὁ 
προπέμψας πρὸ ἑαυτοῦ 190, τ΄ 
ἔπηξεν καλύβην ἑαυτῷ Θ0, 25. 
ἐποίησεν ἑαυτῷ κελλίον 18,11 
ὁοῖ. ἐπέδυνκεν ἑαυτόν Θ0, 2 οἴ. 
84, 10. 190, 80 ἑώρακεν ἑαυτόν 
104,17 ορῦ. --- Ῥγοη. τΘῆθχ. 1 
Θῦ 1 ῬΘυβοῦδθ αἱθθη οϑυῖῦ 
ῬΙΟΠΟΙΏΊΘΩ ΤΘΗ͂ΘΧ. ΠῚ ΡὈΘΙ80-- 
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Ὧδ6 οἵ, Βαρτα Ρ. 185 ποὶ δαά. 
Ἱ1 ὈΘΥ5. ἑαυτῷ τῦ, 14 564 ἐιι- 
αὐτῷ οὐ ἐμαυτόν αἰχὶύ Η οἵ. 
Ρ. 199 

Ῥτοη. γρϑδύϊαπιῃ (οἷ. ὅςτις): 
ἸΙοθηττι5 ἐν οἷς ΒΘηΓΘ 185 60- 
Πού 10, 92 ἃ]. δῖ. ΠΟΏ ΗΠ 1- 
ααδ ἐξ ὧν ΘΧΘΙΏΡΙΟ «4]:- 
Οἱ ἱπαποθηᾶο βου απὸ 
ϑθηὐθηθία δηὐθροδβίύῳ 1] πιβῦτ 6- 
{αν 80,99, ααἀηΘοῦ ποῦ δτη 56η- 
τοηΐίδιη περὶ ἧς διδασκαλίας ὅ8, 
Ὁ οἵ, 60,14. 64,19. 14,4. 116,11. 
Ἴ2Ρ, 99, 197,24 .--- φοάθιὴ τηοο 
ὅςτις ὈΟΗΪΠΙ ῬΥῸ ὅς 18, 24, 
115, 6. 110, ὃ --- αὐὐγϑῃῖῦτιυ 
πειρασμῶν, ὧν πειράζει ὁ ἐχ- 
θρός 84,38 γνωσόμεθα τῶν ἔρ- 
Ὑων ὧν ποιεῖ δῦ, 10 περὶ πάν- 
τῶν ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν 88, 
16 εἰς ἣν ἀεὶ κατεῖχεν δίαιταν 
Ὁ, 28 παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν ἐφρό- 
νησεν 100, 28 μηδὲν ποιήσας 
ὧν προήρητο 109,8 ἐν ᾧ κατ- 
ἐλήφθησαν ὄρει 59, 7 ΠΟΙΏΘΗ 
ῬΙ. τοι αύπιο αὐὐγδη αι τοῦτον 
τὸν Ζήνωνα ὃν ἐνομίζετε ..., 
οἰκονόμος ἣν 140,1 
Βυηύαχθοβ δοαηάδηζί 

(οἵ. ἄλλος αὐτός) ἰπ οογζιγο- 
ἐϊοηέθει5 οΘοπβρίοπδ πρὶν ἢ τοῦ 
Ο. ἰηῇ. οἵ, πρίν. ἕως ὅτε 122, 
21 ἕως οὗ 192, 80 εἰ μὴ μόνον 
8, 24, 117,14 εἰ μὴ μόνῳ 
129, 22 εἰ μὴ ὅτι 128, 24 οὐδ᾽’ 
αὖ πάλιν 191,11 οὐ μόνον ὅτι 
οὐ οἵ, μόνον: ϑαρουϊαύπιο δᾶ- 
αἰύαν πάνυ 18,19: ἀπ ἀδητίε 
60 αποαὰθθ οἱρηϊθθν αποὰ 
ἜὌΘΥΡΟ ἔλεγεν ογαίϊζοηϊ αἰτθο- 
ἴδ 6 ̓ ἰηίθυροβίζο δαϊοιξι ὅτι: 
ἔλεγεν ὁ παπᾶς ἐκεῖνος ὅτι 
140, 19: ροϑύ αἱρΎ Θββί ΟΘΤη 
γοραοέιγ έν" ἰογα αὐαἰθαβ ὁο- 
ὭΘΧτΙΒ βθηξθηῦίδθ τυ πᾶ Σ 
ἀκούσας... τοῦτο οὖν ἀκούσας 

98, 29 ---9, 2 μαθὼν... τοῦτο 

ΙΝΘΙΟΥΥΝ 

οὖν μαθών 12, 8 5. πολλῶν 
οὖν ἐνοχλούντων ..., ὡς οὖν 
ὥχλουν 185, ὃ 5. Νεστορίου 
ἐρχομένου... ὡς δὲ πλησίον 
τῆς πόλεως ἔμελλε γτίνεσθαι, 
ὁρᾷ ὁ Ὑπάτιος 10, 29 5. 

85.) πέ. : Δηῦ οἱ δύο 10, 8. 98, 
1 ΘΙ δ. ΤΟ 9.6 

ΒΥ Ὡὔ.: ΘΡΟΧΘΡ' 6515 ὡς διὰ τοῦ- 
το κολλᾶσθαι τῷ Ὑπατίῳ, διὰ 
τὸ εἶναι δοῦλον θεοῦ 66,8 5. τὸν 
καλόγηρον τὸν κύριν Ἰωνᾶν 
609, 9: πορΊ]θρθηζιτια 58 θρθχ- 
ΘΘΒ5605 Οὐδ, ΠΟΙ Ϊη ἃ ̓ ηΐθυ- 
Ρομππηΐαῦ: ἕλκος ὅπερ ἐποί- 
σεν πόρον, σὺν τῇ σαρκὶ τὸ 
ὀστοῦν 129, ὅ φοάθιῃη ρουίϊηθῦ 
ὁμοίως καὶ αὐτοὶ σχολαστικοί 
δ δοοῦϑ. ἄλλους γχροΙδύθπτῃ 
110, 12 : 
Βυηύαχ θα ΙΔ ΧΊΟΥ: ΘΙ ΘΙ 

ηιοηυδγην θαι βοϊμξιην ὡς 
τὸ σῶμα ἐξάλλεσθαι δι᾽ ὅλου 
καὶ ὥςπερ σύντρομος ἐγένετο 
128, 18 οὗὍἁ 111, 28; ἃ βθηθηᾷ 8, 
Πη 811 ὑγαηδβὶίτιθ ἢὺ δα ᾿ηῆη]- 
{πᾶτὴ ὅπως μηδὲν προκρίνωσι 
ενν φεύγειν τε 96,28: ἃ Ρδυύοί- 
Ῥίο δὰ πϑυθττ Πηϊίτμ ὑγ8- 
ΒΙῸΣ 14,1 5. σοτιοέδιιι5 αὖ ο- 
μέν Θοάθιη απ ΠΟΥ 
Πηϊατη ϑαθίθούο γενομένων 
δὲ αὐτῶν... ἠυλίσθησαν 59, ὃ 
λειτουργοῦντος δὲ αὐτοῦ... 
στενάζων ἀνεβόα 1, 21 πολ- 
λῶν δὲ ἐπιχειρήσαντων.... 
μεῖναι οὐκ ἴσχυον 066, 20 5. 
τούτων εἰς τὰ εἴδωλα τραπέν- 
τῶν παρώργισαν 91, 19 ἑστη- 
κότος αὐτοῦ. ... ἤσθετο 124,; 
ϑθηθῦ. 8050]. ϑύίδιη 101 Ρο- 
Ηἰἱσαν Ὁ] οἰπιβάθιη ποοῖβ ὁ8- 
ΒῈ5 ΟΌ]. αἰπουθτιβ ἴῃ βθηΐθη- 
{1ὼ. Ἰορ᾽ῦὰν' ἐγκλειομένου αὐτοῦ 
ἀπεκαλύπτετο αὐτῷ 19, 28- τῇ 
ἕκτῃ ἡμέρᾳ κυριακῆς οὔσης 
186,29 καὶ ραγίιοιϊϊα οὐϊδτα 
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βΒϑηϊθηταβ δα θοῦ ατιὰβ ΘΙ 
ῬΡαυτ αὶ οὖν πάτο! οχ- 
βΒρϑοίθϑ καὶ ἵνα δώσῃς 104, 19 
καὶ ποῦ τὰ ἐνύπνιά σου; 106, 
11: ῥτὸ γάρ: καὶ οὐ μὴ ἀθε- 
τήσω 1928, 29  απαοοϊιἐοη, 
105, 92---260. 107, 8---ἴ. 189,20 
--ῖ ἵνα οὐτὰ ἱπΠηϊίπο 56- 
απθηΐθ122,11--Τὸ αδ ηαδέοτ 
θὅ, 10. 11, 14 ((ὰ οτϑῦ.) 72, ὃ. 
119,10. 191,2. ογιμιγέίαξα οοΉ- 
5οομέέα οομϊπιπούΐομθ ὡς οὐ 
«ὥςτε ᾿ηἀποπηΐῃτγ ; Ρ] θυ τη ατι6 
πη πηϊπιο, πο τη τιϑτὴ ἰη α]- 
οαὐϊαο οαπαηςαητι. 1ΠΠῊ101- 
πιὰ οὕτῃ ϑοοτιβαύαο ΘΟὨΪ ΠΡ 
50] οῦ οὐϊδιη οατὴ Βα ἰθούτμτη 
Ἰάθιη δῦ δὺ ἀΘΙΌΪ ΠΏΪ1: το- 
σοῦτον δὲ ἣν συνετός, ὡς αὐτὸν 
ὁρᾶσθαι 108,1 τοσοῦτον ἤλασεν, 
ὡς κάμνειν αὐτόν 120,12 τοσοῦ- 
τον ἐζήλωσεν τὴν ἀρετήν, ὡς 
γενέσθαι αὐτόν 128,6 
βυηύαχ β ΤΊΘΙη ὈΓΟΥ ΤΠ. 6Ο070- 

ἐμγιοΐϊο Πῦ Ῥου καί, καὶ --- καί 18, 
8---10. 90, 5----ΟΝΨ. 92, 18. 110,20. 
139, 92 οὔτε --εοὔτε 65,17. 122, 
24, 184,20 κἂν ---κἄν 122, 12 
μὲν --- δέ: ὃ μὲν --- ὃ δὲ --- ὃ δέ 
61,10 οἵ, 190,1654ᾳ. τὸν μὲν 
- τὸν δέ 00, 60--τ. 68, 2---8 
ὁ μὲν Ὑπάτιος...., ἐκεῖνος δέ 
608, 14---10 πάντες μὲν... τινὲς 
δέ 8, 22 οἱ μὲν αὐτῶν ... οἱ 
δὲ λοιποί 126, 6 ἐὰν μὲν --- εἰ δέ 
69, 14 --- 04,2 πρῶτον μὲν --- 
ἔπειτα δέ Ἡ 87,2 54ᾳ. οὐϊδχῃ 
ἀσυνδέτως ΙῃΘΙΌΤ8, 511 }}}18, 
ἱαχύα Ρομπηΐαῦ ὅταν --- ὅταν 
πάλιν 91,9 ἄλλος --- ἄλλος (ατπιἃ- 
161) 120, 11--21 τη, σοηνγατ- 
ἔμ Θυυπιητἰαῦα οΘοηβθοιίαε 1, 
14--1, 10, 28---27, 128, ὅ--8 
ϑηυπηὐδῦα πα] ἵνα --- ἵνα 184, 
21 τὴ. αγἐἠῇοϊοδίιι5 ραγίϊέα: 
ἵνα μήτε ὁ Καδῦν,» μήτε: 
καί 91, 1--9 
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βΒυηὐαχ δ βθηϊθη 8 Υατη ΌὉ]6- 
ΤΠ] πἼΘ ΤΟΙ καί ρδυυοτ!δτη 
οἰβοίσαν. ἴῃ απ βσπιούατα ποὺ 
αἀοαῖιθ ΒΘΥΙΟΠΪΒ5 ΓΑΙ ΠΥ Ἷ5 
ΘοὕποΙρ υΒηἀϊοίπιτη ϑϑύ, απο 
ἴδιο ]6 δὰ πουστη βαθἰθούαμα 
ὑγδ δια. ΠΟῚ ΦΡΘΥ Ἶτι5 5᾽Ρηἱ- 
Ποδύπη προὶαύὺ ὁ κύριος ἰάσατο 
αὐτὸν καὶ ἀπῆλθε βλέπων 80, 
21 ἔχει ὑγιᾶναι καὶ εὐθὺς ἀπό- 
λυσον αὐτόν 99,26 ἐψώμιζεν 
αὐτὸν καὶ μόλις ἐδέχετο 102, 11 
50 109, 24---Ο, 125, 11. 188, 26. 
186,9 Θρυθρίαμι οχ. 101,20 5. 
οὕζδηῃ ἢ) αυύΐουθ ΠΘΧῸ τη ΘΤη- 
Ῥγούθτη Βα Θούαμη πγαζαύθτ: 
καὶ τοῦτο ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ τὰ 
ἄλλα πάντα αὐτὸς ἡμῖν δίδωσι 
92, 18 ἢ δΔῸ ἱπῆηϊπο αα]- 
ἄθιὴ ἢδθο ᾿ἰοθηὐίδ, δ Ὀδίϊητῖ: 
᾿Αλέξανδρον πορθηθῆναι.... καὶ 
κειμήλια παραλαβεῖν (56. τοὺς 
Οὕννους) 199, 8--4 
πθὺ Ὁ ΟΥ̓ τη ἀθοϊηδῦϊο: ατ- 

γυεγζινην ὕθτροσδ1]6 π6Ρ]6ρ]- 
ὑπ: ἀηδίζετο 600,9 ἔα (ἐὰ ΡΥ) 68, 

.18 ἑψημένῃ 80,14 παραιτήσαντο 
91, 29 ἑτοιμάσθησαν 119, 11 
ἑρμήνευσεν 131, ὃ κατειρήνευ- 
σεν 122, 25 ἴῃ ὉοΥΪ5 Δ εὖ 
᾿πομοϑη Ὀτι5 εὗρον δῦ, 11. 10. 
10, ὃ εὗρεν. 102, 25 εὗρον 106, 
18, 118,16. 27. 111,15 εὑρέθη 
08, 18. 186,1 εὕρηνται 117, 91. 
118,1 κατευοδοῦτο 109, 1 εὐ- 
λόγησεν 118,8. 189,26 εὐλο- 
γημένῳ 62, 90. 81, ὃ εὐχαρί- 
στουν 99, 21 εὐχαρίστει 102, 1 
εὐλαβοῦντο 18, 206. 1988, 11: 
ΔΌΡΎΥΩ. 50}14}0. ῬΙΒα δι Ρ 6 1- 
ἔθου πεπόρθητο 121, 9 ἰπ 
8{17}06 ὌΘΥῸΪ ἃ ΠπΟῚ τηπίατ 
ἴῃ ἢ οἵ, δάκνειν καταρράσσειν 
ἐπιλάθομαι. μογϑα ἐπ μι δὰ 
ΒΙχη πα] θη που θοσατη ἴῃ 
ω ἀθροϊϊηδΐα οἷ, διδόναι, ἐμ- 
πιπλῶν 92,1 κορεννύοντα 199, 
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98 στήκει 159,22... τ. ΘΟΉΖ.. 
-ἐσαι Ρ1Ὸ -ἢσαι οἷ, φορεῖν; ὕθτ- 
τηϊη δύο βοϊπίῳ δέεσθαι 88, 
16 ἐδέετο 199,3 δογῆϊαθ πο- 
μασ: οοὨΐ. κἂν ζημιοῦται 80, 29 
᾿ἰτηρουϑῦ. προσκολλοῦ 138, 2 

. ηρογῖ. ὠδύνουν 121, 4. δουῖ- 
Βῦτϑ Π| δοῦ. δα 5᾽τ 1 πα] ἢ Θ 
ΔΟΥΪΘΌ 1 τοαοοδύμβ ἀπενέγκαι 
Ἰπῆη. Τῇ, 20 ἤνεγκαν 80, 890. 
102, 18. 116, 28 ἐνέπεσα 1984, 
26; παύω: 80Υ. Ρᾶ585. 1 ἐπάην 
οΟὨΪ. ἀναπαῦσιν 18, 234: τι 
Β'ηρ᾽, Ῥ8855. ἴῃ -σαι: προσκολ- 
λᾶσαι (οοπίπηοί.) 198,1 τελει- 
οῦσαι 140,6 

ἌΘΙΌΪ φρηθτδ: γ8ΥῸ5 δϑύ 
ἀ5Ὸ5 Τη66}} ποιεῖσθαι, αοΐ- 
7 εἰρήνην ποιεῖν Τ0, 8. τῇ, 
28. 100, 6. 11. 320 εὐχὴν ποιεῖν 
85, 1. ὸ9 329," πθ0, ἴθ» ϑίνϑθι 
99... 11.0.11. 8.25.6. 94 
20. 139, 27 βουλὴν ποιήσαντες 
118, 1ῷ σφραγῖδα ποιήσαντος 
80,26 αχύδύῦ διῆθῃ τὴν σύν- 
ταξιν ποιησάμενος δῦ, 22 ποιή- 
σασθαι τὴν ἐξήγησιν 88,9 σφρα- 
γῖδα ποιησάμενος 67,2: τη α] ΌΤῚ 
Ῥ͵ΙῸ δοῦ. παύσασθαι 138, 2: δοῦ. 
ῬΙῸ Ρ8885. ἀναπαύσῃ 84,20 ρ88- 
βῖπιδ, Βο Ποαῦοη 6 βαηῦ ἰάθη 
122, 22 ἰᾶται ὁ ὀφθαλμός 119, 
18 τίς οὐ παρεμυθεῖτο 112, 4, 
ἀιοὔϊαα, ἀπεκρίθη 107,18 

τι. τηοῦϊ: ἐπαϊλοαξζιιδ. Ῥοϑύ 
ἐάν ὅταν οἵ. πη. ποῦῦ. ἰ[ἰπᾶ. 
Θαπηξαῦο ὁοη αϊοίοη 8} οὐὔΐϊϑυη 
ἴῃ τῷ ἰἰογαία Δαπιθοῦαν εἴ 
τις ἣν πυρέξας 68,1 εἰ δέ τις 
τοῦτο ἠρνήσατο 64, 2 εἴ τις 
ἐθλίβετο 13, 80 ὁσάκις δὲ ἠθέ- 
λησεν θ1, 14 εἴ τις ὠφελήθη 
10ῦ, ὃ εἴ τις ἐβούλετο 109, 16 
εἴ που ἣν 120, 9390 οὗ προσετάγη 
120,21 ὅπου ἐκελεύσθη 120,28 
εἴ τι ἐλάλει 127,20: ἄν 8α- 
αἰΐαγ ὅπου ἂν ἔγνω τύ, 21 εἴ 

ΙΝΘΙΟΥΙΥΚ 

τι ἂν εἶδες ἀγαθόν Ἡ 108. 1 εἴ 
τι ἂν συνέγνω ἄτοπον 118, 14 
εἰς ὃ ἂν ἐτράπη 1920, 29, --- Ἰηᾷ. 
Γαΐ. ἴῃ ἰηὐθυγορούίοηθ ἰπαϊ- 
τοῦ ἤριζον τίς πλέον νηστεύ- 
σει ἢ ἀγρυπνήσει ἢ εὔξεται 
ΘΥ, ὃ. - ἰηᾶ. ὕθιηρ. πΐβίου. 
ἴῃ ΟΟΠΘΙοΙΟ 6. ἃ ΤΘΥΆΤὴ πθτὶ- 
αῦθ αἰΐθηδ βϑ'πθ ἄν ρΡοῃϊῦ 
(ϑ6α ἸΘρῚταν οὐΐδηι ἄν τι. 101): 
στρατηλάτης ἔμελλε γίνεσθαι, 
εἰ μὴ ἐτελεύτα 81,12 εἰ γὰρ 
ἀνήγγειλας, παρεκαλοῦμεν καὶ 
ἡμεῖς 98, 4. οογυιγοξλιιι5 
Βοτγίαςίαπθ βᾶθρθ δα θοῦθν 
μὴ ξενιζώμεθα ὅ9, 34 μὴ ἀπο- 
γνῷ 093,19 μὴ φύγῃ, ἀλλ᾽ ὑπο- 
μείνῃ 65,22 τραπῇ 69, 25 ποιή- 
σωμεν 80, 16. 117 ορύ. --- οΟὨΪ. 
ἴῃ ϑηπηίαῖο τοὶαύϊπο ὃ οὖν 
ὑμῖν εἴπω, τοῦτο ὀφείλετε 
ποιεῖν Η 90, 14. --- οπηπη- 
{1αΐϑ, τ᾽ αῦπια στ ἄν οὐ ΘΟὨΪ. 
ὅσα ἂν παράσχῃ δ1, 29 ὅπου 
ἂν εὕρῃ δ8, 16 ὅσα οὖν καλὰ 
ἔργα ἐὰν ποιήσῃ τις 1998, 95 
ὅσα ἄν θέλωμεν 86, 1 --- οοῃΐ. 
Ροϑδῦ εἰ ροηϊδαν εἰ μὴ ἄρῃ 
καὶ εὑρίσκῃ (-σκει Ρ) 893, 19 εἰ 
γένηται 608, 2. θαυμάζω εἰ 
δυνηθῇ 893, 30 εἰ δὲ κατοικήσῃ 
(-σει Ρ)ὴ καὶ μανθάνῃ (-νει ΡῚ) 
89, 29 εἰ κατέχῃ 84,28 εἰ μὴ 
ἔχωσι 101, 4 εἴ τις εὑρεθῇ 
182, 117: φοηΐ. ροβὺ ὅτε: ὅτε 
πράξῃ 89,11 ὅτε ἀλοήσῃ 81, 98: 
ῬΡοβύ πρίν: πρὶν ἀναχωρήσῃ 
09,0. --- ΟΘοῃΐ. Ροϑί ρΡυοη τη 8, 
Ιηὐουγορ δύϊαο αἰγϑοίᾳ τί ἡμεῖς 
εἴπωμεν 91,21 ποῦ δείξωμεν 
τ, 22 τί γὰρ ἀνταποδώσωμεν 
88, 16 τί εἴπω ἢ τί λαλήσω͵ 
88,18 πῶς τολμήσωμεν 92, 
20: ροϑύ ἱπαϊσθοία ἐτήρει και- 
ρόν, πότε ἀπέλθῃ 98, 15. μαν- 
θάνῃ πῶς ἀρέσῃ τῷ κυρίῳ 84, 
2 κλαίει πῶς περάσῃ καὶ εἰσ- 
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ἔλθῃ 81,8 μέριμναν ἔχειν, πῶς 
παραστήσωμεν καὶ καταξιωθῶ- 
μεν 88, ὃ. --- ὁοῃΐ. ροβῦ ἤ Ῥο- 
{15 απδτη᾽ ἀποθανεῖν... ἢ. 
συγχωρήσω 108, 28 56 ἀπο. 
Θανεῖν ἢ συγχωρῆσαι 108, 12, 
- οοἠΐ. Ργὸ ἰηᾶ. ἔαύ. Ἰοοίταν 
ἴῃ τη θτη ὉγῸ δαπιθυβαύντιο 56- 
ἰρηςδ6 ποραύϊπιδθ οὐ μὴ ὑμᾶς 
ἐγκαταλείψῃ ὁ θεός, ἀλλὰ ἐλε- 
σῃ καὶ ἀπολάβητε καὶ προσδέ- 
ξωμαι 186, 19---20. ορέαξέιιι5 
Θιιαηθβοίί, ἸΘρΊταν εἰ δὲ καὶ 
βούλοιτο ἱπ οΥὐδύϊοηθ ΟὈ] απ 8 
60,1, ἴῃ βοηΐθηϊθ ρυπηδγῖδ 
γένοιτο 114,26: τὸ δὲ ὕδωρ 
ἥσνυρισκον ὅπως ἀρδεύοιτο 117, 
16 ἰριῦαν δωη 112,26 οϑῦ σοῃί. 
δύῃ πο ορῖ. δῴη. ορύδῦ. ὁστη 
ἄν: ὡς ἄν τις ἴδοι (ἔδη Ρ) 97,15. 
τηοατιβ ορύϑη 15 ἰδ) οΟὨΗΪ. Θδέ 
ἐλεηθῶμεν Θ΄, ὃ. ---- ἰὴ ΘπΠη- 
{ἰα 5 πη ΔΙθα5 τορηδῦ ΘΟὨΪ. 
οὐδ} 51 θυ ϊαχη ΠΗ απ [θτ- 
ῬΟΥῚ5 Πἰβύουϊοὶ δῦ: παρεκάλουν 
ἵνα ἐπισκέψωνται 608, 81 ἐνου- 
θέτει ὅπως τὸν θεὸν δοξάζωσι 
101. 16, οὐΐϑιη 51 θυ ΡΟΥΘ ἢϊ- 
ΒΓΟΥΙΘΟ γ685 8 ΤΟΥ Τὴ τιθυϊαΐθ 
ΔΌΒΟΥΥΘΙΒ ἱπαϊοαίαι παρεκα- 
λοῦμεν ἵνα ἰάσηταί σε 98, ὅ. 
ἡηυρογαἰδινιδ τι Ῥ6 15. γαμη- 
σάτω 64,4 γὙνωριζέσθω 938, 29 
μηδεὶς ἀπιστείτω 190,26 οἱἷν- 
οὐπηβου Ὀἰταν ἵνα λέγῃ 123, 26 
τη ηξζυνιι5 τατιο ΓΣ ὉΘΡΡ 5 αἰ- 
τεῖν ἀναγκάζειν ἀξιοῦν ἀπαγ- 
γέλλειν ἀπελθεῖν ἀποκρίνεσθαι 
ἀποστέλλειν ἄρχεσθαι (ΒΘΙΠΡ61) 
ἀφιέναι γινώσκειν διηγεῖσθαι 
διδόναι ζητεῖν θέλειν καταξιοῦν 
κελεύειν κρίνειν λέγειν νομίζειν 
παρακαλεῖν ποθεῖν προαιρεῖσθαι 
προτρέπεσθαι σπεύδειν σπου- 
δάζειν συμφωνεῖν συνεθίζειν 
τάττειν. --- ἀθ 5ΒΘμ 6 {115 ΘΟ 56- 
οὔζτπι15 οὗ, ὡς ὥςτε. --- ἴῃ, ΡΓῸ 

181 

Ῥδγύϊοὶρῖο γνόντες ἐληλυθέναι 
Ὑπάτιον 69, 12. --- ἰη, οαχη 
ῬΙΟΠΟΙΏΪΏΘ ἰηςθυγορ αὐϊπιο 
ΘΟΙ ρα (οὗὍ 8δάῃ. 5. 
ΤΠηρθοαοβ. Ρ. 145) ζητοῦντες 
ποῦ εὑρεῖν ὅ7, 12 ὡς μὴ εὑρί- 
σκεσθαι, πῶς αὐτοῦ ἐπιμελή- 
σασθαι 199, 1 τί ποιῆσαι οὐκ 
ἦν 118,11, --- ἔχειν ὁ. ΄η, Ρο- 
Ηἰΐπιι Ῥγὸ {αύ. 72,19, 106, 10. 
108, 91. 119, 1. 180, 4. --- δοου- 
βαύατια ο. ἰηἿ. (οἵ, βγηΐαχ]5) 
ΡοΟμἱθαΙ ροϑῦ ἀρθῦρθᾶ γίνεσθαι 
δεῖν κελεύειν λέγειν οἰκονομεῖν 
ποιεῖν συμβαίνειν φάναι ἐγγρά- 
φώς ποιεῖν: δαϊπηρῖται οοηΐ. 
οοηδϑοαίμιαθ ὡς ΟἹ, 10. 64, 
“1. 10,19. 24.25. ΤΊ,24. 18,1 οοῦ. 
ραγέϊοϊρέιην, (οἴ. πιΘραὐΐο, ἃγ- 
{101} ἀ8τι5, ϑυηύαχ]5) Γαΐασχὶ 
τὰ πρὸς ζωὴν ἀρκέσοντα 68, { 
τὸ ἀποβησόμενον 107, 8. --- ραγί. 
Δα θΘῦαν που 15 ἀκούειν βλέ- 
πεῖν διατελεῖν εὑρίσκειν ἔχειν 
θεᾶσθαι θεωρεῖν ὁρᾶν συνειδέ- 
ναι. -- σρηθρῦϊι! ἃ.050]. 5πῸ0- 
Ἰθούτπιῃη οΟτηἱ αν : δυσκολοῦν- 
τος οὖν εἰς τὴν θεραπείαν 86. 
αὐαοα δηΐθα ἀϊούαστῃη ογαΐ τοῦ 
ἕλκους 129, 7 
ὌΘΙΌΪ ὑθιηροΥδ:» 7 6569} Ὠϊ- 

ΒΟΥ ΘΌτμη ὁρᾷ 609,10 δηλοῖ 609,18 
παρακαλοῦσιν 69, 20 ἃ]. ΡΙ865. 
ῬΤῸ ἔαΐ. πειράζουσα ΘΓ, 34 λυ- 
τροῦμαι 08, 21. 230 ἀποθνήσκεις 
94, 4. 127, 11 8]. ἐηιρον  δοζιιην), 
ἀθ οοῃϑίτι ἐπεδίδου (586 ὯΟΠ 
δοοθρύσχῃ 650)81,16 τὸ δὲ ὕδωρ 
ἥυρισκον ἰἴ6 ἱππθηΐγσο βπαθ- 
Ῥδηῦ δὲ ᾿παθηθυπηΐ 111,10. 4ιε- 
ἐχιγίγγν, (οἵ. τη Οα 1) ταύ θβοῖῦ αἱρή- 
σεται Η 88, 15 ὑπομενοῦμεν 
Η 8,16 γνωσόμεθα Ἡ 88, 10. 
19 τᾶτο ροϑὺύ ἱτηρϑυδίιῃ κέ- 
λευσον καὶ διώξομεν 119, 9 εὐ- 
χώμεθα καὶ γνωσόμεθα 190, 10. 
1᾿ηῆηΐϊῦ. Γαΐ. (οἵ. ΡαυίοΡ.) απὸ 
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1οθο Ἰθρῖσαν ἔσεσθαι 1,1; ῬΤῸ 
60 ἰηἴ. ρυαθβ. ἐπαγγειλάμενος 
διδάσκειν 59, ὁ τη, ΔοΥ. ἐγγρά- 
φως ποιῶ μὴ λοβεῖν 12, 91 ἔλε- 
γεν ἀπελθεῖν καὶ σῶσαι 111, 14 
ὅνπερ ἐλπίζομεν ἔλεος εὑρεῖν 
198, 14 ὑποσχόμενος ἀποτάξα- 
σθαι 129, 9᾽ 
αογλδέϊ ῬτῸὸ Ρ] θα ΔΙῺΡ θυ ῖθο- 

ἴο ῬοΒΙϊ οοτία Βα ΘΧΘΥΡΪἃ 
ἔκφρονα ἐποίησεν 12, 1 πεπόρ- 
θητο .... τοῦτο δὲ αὐτῷ συνέβη 
191, 28 ὡμολόγησεν 186, 2. --- 
δΟΥΪΒΘύτιβ Ῥτὸ ᾿πηροχ. 06, 14. 
Ο1, 14, 69, 88. 111, 18 Δ]. - 
ἴῃ Θηπα.]5 ΠΗ ΔΙ Ότι5 (ρ οϑῦ 
ἵνα οὗ ὅπως) οοῃΐ. δουῖδῦ Ρο- 
ὨΪ ΤΣ ; τητα]!ο τ αυΐτ5 Ῥτ 868. ἵνα 
μὴ πειράζῃ 64, 6 ἃ]. τηϊδεθη τ" 
ΟΟὨΪ. 8ΟΥ. οὗ ργ868. 56, 80---82 
ϑ94. Ὁ ΡΥ 101. 10: 91..98..189, 
22, 1585, 20 “ρογ)7 οξῆν ῬὉΤῸ 
δογδύο γέγονε 67,8. 91,19 οϑί. 
ἔμελλε καὶ ἑώρακεν 104, 16 
δέδιυκεν 118, 89 ἐλήλυθεν ... 
γέγονε ἤλασεν 1290, 10 
»τμδφιαηιρον  θοέην ἑἕωρά- 

κει 14, 1 προήρητο 109, 8 εἰλή- 
φεισαν 110, 18 πεπόρθητο 121, 
2, -- ἸἸΘΙΌΪ ΘΙ ΡῸ8 τραγλαΐειγ" 
ὀρθωθῆναι ... ἀπλοῦσθαι 81, 95. 
ἀπέτριβε.... ἐπετίθει. .. ἰά- 
σατο 82, ὅ ἔχω ὑπομεῖναι ἢ 

Οοττῖρ' 6: Ρ. 16, 64, 211. Καὶ οἵ ποῃ καὶ οἱ 
1. 41, 21 αὐτὸν ΠΟῊ 19. αὐτὸν 

Ρ.ὅ9 δάῃ: 1. 95;1:: Ὁ. 69, 94 μοὴ -- οὗ, 
Ρ. ἴΑ4, 111, 14 1. ἑαυτοῦ πο αὐτοῦ 

ἈΧῖν πρΘδ δ..11 
69.,.29 
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πρὸς δαίμονας μάχεσθαι 95: 8.9 
σπουδάσατε κατορθῶσαι 
ἄγχειν 104, 2 54. ἃ]. 
ὌΘΙ Ϊ ὨΠΤΉΘΙ1: Βα Ὀΐθοῖο β᾽η- 

ΘΌΪΑΥΙ 851 δαμαρυού σύν τινι 
ΒΌ ΠΡ ΤΣ του θατη Ρ]Γ 816 
ὙὝὙπάτιος σὺν τῷ Τιμοθέῳ ... 
ἐπέτειναν ΤΙ], 19,5. ὁ δὲ κουβι- 
κουλάριος σὺν τῷ δομεστίκῳ 
ἐδόξαζον καὶ ἠσπάζοντο τῷ, 8 
ὁ δὲ Τιμόθεος σὺν τοῖς ἄλλοις 
κλαίοντες ἐζήτουν 69,11 οοη- 
ἰγαυίατη δοοίαϊῦ τῶ, ὃ: πλού- 
σιοι ὑπάρχοντες ὁ εἷς τὸν ἕτε- 
ρον... ἐποίησεν. --- ΡΙΌΥ 415 
Ιϑοῖθαν φῬοβῦ ποθι οΟἸ]]Θοῖ- 
τῶ πᾶσα ἡ αἀτροικία 
ἀπεκρέμαντο 104,20 ὅπερ ἡ 
χώρα φυλάττουσα οὐκ ἐξήρ- 
χοντο 190, 1. --- Ὡπ1Π|. ΡΠ] Ὸγ8}15 
ἜΘΙΥΌΪ δχ οἱρίῦ Ρ].. θὰ ορηϊ- 
ὯΪ5. ΠΘτ ἐγ τι5. οθτιοτῖβ ὑπῆρχον 
μοναστήρια ὅδ, 24 συνεκρο- 
τοῦντο μ. 10,18 καστέλλια ὦ- 
κοδομοῦντο ΟἹ, 18 ἵνα μὴ βρω- 
θῶσιν (τὰ ἱμάτια) 109, 28. 110, 
86. τὰ ἄλλα πάντα ὧδε μένου- 
σιν 110, 80 ἥυρηνται τὰ χαρτία 
111,80 ἵνα τὰ ὀστᾶ μου ἀνα- 
παῶσιν 18, 24. αἸ185 τοοϊὸ δᾶ- 
ΓΙ ὕπτια τιΘ ὍΣ Ἡπιτη. 510 9᾽. Ροϑῦ 
ὭΟΤῚ. ὨΘΕΓΪ5 Θ᾽. ΡΠ] Υ ΔΙ ΘΤΩ 
εὖ 91,20 οϑθί. 

Ῥ. 21 δάῃ. 
Ρ. 45 δαῃ. 1. δῖ, 12 Μαίῃ. 

δα ν». 44 δὰ 87, 11 Μαεαίῃ. ν 106 --- πρυθοσθατῃ ἰπ τοὶ ΤΥ ΎΡΡ ΎΎ Ὶ 

Ῥ. 141: ἐξομολογεῖσθαι ρϑορεαία οοηῆίουϊ ἐξομολογήσω 98, 8. 
ἐξομολόγησαι 97, 20 --- ». 144: ἔ ρχεσθαι πλησίον τοῦ ἀποστο- 
λείου 112, 28 ἔ. ἔξωθεν δ᾽, 9 ἔ. εἰς 112, 29 ἐλθεῖν εἰς συντυχίαν 
106, ὃ ἔ. ̓ δν 144, 14 ἔ. πρός 119.9: 117, 29..ἃ]. 

το μμαδδω-ε Ἰνάνω. ἡ ὐ)ινώωεινα 
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